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Power Plant Solutions 

Το παρόν έντυπο παρουσιάζει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας. Συμπερι-
λαμβάνονται όλοι οι κεντρικοί μετατροπείς, καθώς και οι συσκευ-
ές για εγκαταστάσεις αποκεντρωμένης σχεδίασης, όπως οι μετα-
τροπείς Sunny Tripower και Sunny Mini Central. Στις σελίδες 
αυτές θα βρείτε, επίσης, τα αντίστοιχα συστήματα τηλεμετρίας.

Off-Grid Solutions 

Εδώ θα βρείτε όλα τα στοιχεία και τις υπηρεσίες που αφορούν 
στα αυτόνομα (off-grid) συστήματα. Πρόκειται για μετατροπείς 
αυτόνομων δικτύων Sunny Island, ηλιακούς μετατροπείς, μετα-
τροπείς αιολικής ενέργειας, εφεδρικά (Backup) συστήματα και 
μετατροπείς κυψέλης καυσίμων, καθώς και για τα αντίστοιχα 
προϊόντα τηλεμετρίας (monitoring systems).

Compendium

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να σας μεταφέρουμε ακόμα 
περισσότερη τεχνογνωσία. Εδώ, συμπληρωματικά στη βασική βιβλιο-
γραφία για θέματα ηλιακής τεχνολογίας, θα βρείτε και όλες τις απα-
ραίτητες πληροφορίες για τη βέλτιστη τοποθέτηση και λειτουργία 
μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης χρησιμοποιώντας προϊόντα της 
SMA. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται στη διαχείριση δικτύων, 
στο συνδυασμό μετατροπέων με διαφορετικούς τύπους πλαισίων 
αλλά και στα αυτόνομα (off-grid) συστήματα.

Medium Power Solutions 

Στο παρόν έντυπο θα βρείτε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
για τη σχεδίαση και διαστασιολόγηση φωτοβολταϊκών εγκατα-
στάσεων μικρής και μεσαίας κλίμακας. Συμπεριλαμβάνονται 
όλοι οι μετατροπείς Sunny Boy, Sunny Mini Central και Sunny 
Tripower, καθώς και όλα τα συστήματα τηλεμετρίας και προϊό-
ντα Sunny Backup (εφεδρικά συστήματα). 
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Οι απαιτήσεις από την τεχνολογία μετατροπέων αυξάνονται. Οι ηλιακές εγκαταστάσεις οφείλουν να συμμετέχουν 
ολοένα και περισσότερο στη διαχείριση του δικτύου λόγω της ανάπτυξής τους. Παράλληλα, το κόστος συστή-
ματος θα πρέπει να μειωθεί περαιτέρω, ώστε οι επενδύσεις σε ηλιακές εγκαταστάσεις να αποτελούν κερδοφόρες 
επενδύσεις και μελλοντικά. Με ηλιακούς μετατροπείς μέγιστης απόδοσης, 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο και 
15 Gigawatt εγκατεστημένης ισχύος μετατροπέων μέχρι σήμερα, η SMA πληροί και τις δύο προϋποθέσεις. 

Τα ηλιακά πάρκα αποτελούν επενδύσεις με μεγαλύτερο από 20ετή ορίζοντα. Ωστόσο, δεν αρκεί ο έλεγχος μόνο 
του κόστους των μετατροπέων - ουσιαστικής σημασίας είναι ο γενικός υπολογισμός του κόστους του συστήμα-
τος. Στο Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας (Total Cost of Ownership, TCO) προσμετράται ο βαθμός απόδοσης του 
συστήματος, καθώς και όλα τα έξοδα που μπορούν να προκύψουν κατά το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη συ-
ντήρηση και την επισκευή μίας εγκατάστασης. Η SMA λαμβάνει υπ’όψιν της όλα τα παραπάνω ήδη από το στάδιο 
της ανάπτυξης των προϊόντων της, προκειμένου οι εγκαταστάσεις τεχνολογίας της να βρίσκονται στην κορυφή.

Με τους μετατροπείς SMA τόσο εσείς όσο και οι πελάτες σας απολαμβάνετε μέγιστη ασφάλεια επένδυσης. Οι 
ειδικοί μας σας υποστηρίζουν τόσο κατά τη θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης όσο και κατά τις εργασίες 
συντήρησης και επισκευής με 20 σταθμούς εξυπηρέτησης πελατών στη Γερμανία και 17 σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Επωφελείστε, έτσι, των ευέλικτων συμβάσεων συντήρησης και επισκευής και των ολοκληρωμένων υπηρεσιών τεχνι-
κής υποστήριξης όπου κι αν βρίσκεστε.

Επιπλέον επενδύουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη. Οι καινοτομίες της SMA μειώνουν το συνολικό κόστος της 
εγκατάστασης. Για παράδειγμα με την οικογένεια μετατροπέων Compact Power επιτύχαμε μείωση του κόστους 
συστήματος κεντρικών μετατροπέων κατά 35 % σε σύγκριση με προηγούμενα μοντέλα. Για το λόγο αυτό ο μετατρο-
πέας Sunny Central διακρίθηκε το 2010 με το βραβείο Intersolar Award. Αλλά και στον τομέα των αποκεντρωμένων 
εγκαταστάσεων έχουμε διακρίσεις - αναφερόμαστε στο βραβευμένο μετατροπέα Sunny Tripower. Ο τριφασικός 
αυτός μετατροπέας απέσπασε το 2010 το βραβείο καινοτομίας του Συμποσίου Φωτοβολταϊκής Ενέργειας που 
διεξήχθη στην πόλη Bad Staffelstein της Γερμανίας.

Για εμάς, ωστόσο, ασφάλεια επένδυσης σημαίνει ακόμα, πως οι μεγάλες εγκαταστάσεις εναρμονίζονται με τις συ-
νεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των διεθνών παρόχων δικτύου. Όσον αφορά στο τελευταίο, οι μετατροπείς Sunny 
Central CP και Sunny Tripower είναι οι πρώτοι μετατροπείς με πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Και οι δύο συσκευές 
διαθέτουν ήδη λειτουργία πλήρους δυναμικής υποστήριξης δικτύου.

Η τεχνολογία φωτοβολταϊκών συστημάτων από την πρωτοπόρα εταιρεία του κλάδου, σας εξασφαλίζει μειωμένο 
κόστος συστήματος σε όλο τον ορίζοντα της επένδυσης και σας εφοδιάζει με λύσεις σε μελλοντικές απαιτήσεις.  
Ένας συνδυασμός που σίγουρα αποδίδει. Αυτό συμβαίνει, επειδή η SMA θέτει εδώ και χρόνια τα πρότυπα σε 
θέματα όπως είναι η ένταξη φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στο δίκτυο, η συνεχής μείωση του κόστους καθώς και 
η επιτήρηση των εγκαταστάσεων. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί σας για ακόμη περισσότερα 
επιτυχημένα έργα. 

Roland Grebe
Chief Development Officer 

Το κόστος συστήματος στο επίκεντρο
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SMA – Στρατηγικός συνεργάτης σε Φωτοτοβολταϊκές 
Εγκαταστάσεις Μεγάλης Κλίμακας 
Μετατροπείς και λύσεις συστημάτων για κάθε σχέδιο εγκατάστασης

Όλα υπό έλεγχο με τα συστήματα 
τηλεμετρίας  της SMA

Με τα συστήματα τηλεμετρίας μας, οι φο-
ρείς αξιοποίησης ελέγχουν αξιόπιστα τις 
μεγάλες εγκαταστάσεις. Το Sunny WebBox 
είναι το βασικό κέντρο επικοινωνίας σε 
κάθε μεγάλη εγκατάσταση. Μέσω RS485, 
Bluetooth ή Ethernet, λαμβάνει και αποθη-
κεύει όλες τις τιμές μέτρησης και τα δεδο-
μένα. Το λογισμικό της SMA OPC Server 
ενσωματώνει τις συσκευές SMA στα κέντρα 
ελέγχου των σταθμών παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Και με το Power Reducer 
Box, η SMA είναι ο πρώτος κατασκευαστής 
που προσφέρει ένα προϊόν επικοινωνίας 
για την απαιτούμενη συμμετοχή των φωτο-
βολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας στη διαχείριση ασφάλειας 
δικτύου. 

Άριστες υπηρεσίες τεχνικής υποστή-
ριξης για υψηλή διαθεσιμότητα της 
εγκατάστασης

Οι ηλιακοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας αποτελούν ιδιαίτερα αποδοτικές 
επενδύσεις. Οι υπηρεσίες συντήρησης και 
επισκευής της εταιρείας μας εξασφαλί-
ζουν την εξαιρετικά υψηλή διαθεσιμότητα 
των μετατροπέων. Στις υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης συμπεριλαμβάνονται συμβά-
σεις συντήρησης και επισκευής για τους 
μετατροπείς Sunny Central με εγγύηση δι-
αθεσιμότητας έως και 99 %, η υπηρεσία 
αντικατάστασης μετατροπέων για τους 
Sunny Mini Central αλλά και η επέκταση εγ-
γύησης έως και 20 χρόνια. Με ένα διεθνές 
δίκτυο τεχνικής υποστήριξης σε τέσσερις 
ηπείρους, είμαστε στη διάθεση των πελατών 
μας σε ολόκληρο τον κόσμο – άμεσα και 
αξιόπιστα. Έτσι οι επενδύσεις έχουν βάθος 
χρόνου. 

Πλήρης υποστήριξη έργου 
με εμπειρία και τεχνογνωσία

Από το βύσμα φωτοβολταϊκού πλαισίου 
έως τη σύνδεση στο δίκτυο, οι ειδικοί μας 
σας συμβουλεύουν σε όλες τις φάσεις του 
έργου. Είτε πρόκειται για τη σχεδίαση και 
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών 
και συστημάτων τηλεμετρίας  είτε για λύσεις 
καλωδίωσης συνεχούς και εναλλασσό-
μενου ρεύματος, η SMA προσφέρει όλα 
τα απαραίτητα για τη φωτοβολταϊκή εγκα-
τάσταση εξαρτήματα και υποστηρίζει τη 
διαδικασία αδειοδότησης σύνδεσης στο 
δίκτυο. 

Δυναμικός συνεργάτης 
με τεχνολογικό προβάδισμα

Δεν επαναπαυόμαστε ποτέ. Με έως και έξι 
καινοτομίες ετησίως, εργαζόμαστε καθημε-
ρινά για να προσφέρουμε προϊόντα ακό-
μα πιο αποδοτικά και οικονομικά. Στους 
μεγάλους φωτοβολταϊκούς σταθμούς πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η αύξηση 
του βαθμού απόδοσης ή η απλοποίηση 
των συνθηκών εγκατάστασης παίζουν πο-
λύ σημαντικό ρόλο. Οι ιδιαίτερα ευέλικτες 
διαδικασίες παραγωγής και η δυναμική 
μας διείσδυση στις τοπικές ηλιακές αγο-
ρές, συντελούν στο να είμαστε οι κορυφαίοι 
προμηθευτές ηλιακών μετατροπέων παγκο-
σμίως και ένας δυναμικός συνεργάτης για 
μεγάλα έργα.

Η SMA δεν προσφέρει μόνο προϊόντα 
υψηλής ποιότητας και παγκόσμια εξυπη-
ρέτηση, αλλά και ολοκληρωμένες λύσεις 
συστημάτων για μεγάλους φωτοβολταϊ-
κούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Βασιζόμενοι στην τεχνογνωσία 
και την πολυετή εμπειρία μας στην ανάπτυ-
ξη προϊόντων, παρέχουμε ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες υποστήριξης στους πελάτες 
μας σε μεγάλα έργα. Μεταξύ των πλεονε-
κτημάτων που απολαμβάνουν οι πελάτες 
μας είναι η υποστήριξη κατά τη σχεδίαση, 
η παροχή συμβουλών, η τεχνολογία αιχμής 
καθώς και οι υπηρεσίες συντήρησης και 
επισκευής - όλα σε ένα. 

Ολοκληρωμένη οικογένεια προϊόντων 
για επιτυχημένους φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας

Είτε επιλέξετε κεντρική είτε αποκεντρωμένη 
σχεδίαση, η SMA παρέχει τους κατάλλη-
λους μετατροπείς για κάθε μέγεθος εγκα-
τάστασης, για κάθε ανάγκη, κάθε τιμή από-
δοσης και για κάθε τύπο φωτοβολταϊκού 
πλαισίου. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται 
για αποκεντρωμένης σχεδίασης φωτοβολ-
ταϊκά συστήματα με μετατροπείς Sunny 
Mini Central ή φωτοβολταϊκά συστήματα 
με κεντρική σχεδίαση με μετατροπείς Sunny 
Central, τα  προϊόντα SMA διαθέτουν τε-
χνολογία αιχμής. Αυτό τα καθιστά ιδιαί-
τερα αποδοτικά και αξιόπιστα. Σε συνδυ-
ασμό με τη σταθερή μείωση του κόστους 
συστήματος, προσφέρουμε την καλύτερη 
ειδική τιμή ισχύος στην αγορά. Επιπλέον, οι 
μετατροπείς SMA για μεγάλες εγκαταστά-
σεις είναι οι πρώτοι που πληρούν όλες τις 
απαιτήσεις της νέας οδηγίας μέσης τάσης. 



ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ
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Κεντρικοί μετατροπείς της SMA:
Υψηλή τεχνολογία για μεγάλους φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς

Επιπλέον, οι σειρές HE και CP παρέχουν 
ολοκληρωμένες λειτουργίες διαχείρισης 
δικτύου. Επιπρόσθετα, το ανθεκτικό στις 
καιρικές συνθήκες κέλυφος απλοποιεί τη 
μεταφορά και την εγκατάσταση. 

Υψηλή αξιοπιστία και μεγάλη 
διάρκεια ζωής

Οι κεντρικοί μετατροπείς της SMA είναι σχε-
διασμένοι για διάρκεια ζωής τουλάχιστον 
20 ετών. Η μέγιστη ασφάλεια επένδυσης 
διασφαλίζεται μόνο με τη μακρόχρονη, αξι-
όπιστη διαθεσιμότητα. Το σύστημα επιτήρη-
σης της εγκατάστασης παρέχει πρόσθετη 
ασφάλεια: χάρη στις διάφορες διεπαφές 
επικοινωνίας οι φορείς αξιοποίησης μπο-
ρούν να επιτηρούν την εγκατάστασή τους 
μέσω Διαδικτύου από οποιονδήποτε υπο-
λογιστή και έτσι οι ενεδεχόμενες διακυμάν-
σεις της απόδοσης να αναγνωρίζονται και 
να αποκαθίστανται εγκαίρως. 

Μεγαλύτερες, πιο ισχυρές και αποδοτι-
κές. Η επιτυχία των φωτοβολταϊκών εγκα-
ταστάσεων οδήγησε τα τελευταία χρόνια 
στη σταθερή αύξηση του μεγέθους των 
εγκαταστάσεων. Με την οικογένεια κεντρι-
κών μετατροπέων Sunny Central, η SMA 
παρέχει κεντρικούς μετατροπείς ειδικά για 
μεγάλες κατηγορίες ισχύος. Χάρη στα ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως ο βέλ-
τιστος βαθμός απόδοσης, η αναγνώριση 
βλάβης στοιχειοσειράς με την καινοτομία 
Optiprotect, η απευθείας τροφοδοσία 
μέσης τάσης, η διαχείριση δικτύου και η 
δυνατότητα τοποθέτησης σε εξωτερικούς 
χώρους, οι συσκευές είναι ιδανικές για τη 
χρήση σε σταθμούς ηλιακής ενέργειας με 
ομοιογενή δομή.

Μια επένδυση που αποδίδει

Από το Sunny Central με ισχύ 100 kW l έως 
το μαζικής παραγωγής σταθμό κλίμακας 
Megawatt, οι μετατροπείς Sunny Central 
της SMA είναι ιδιαίτερα οικονομικοί. Είτε 
πρόκειται για τη σειρά Sunny Central HE 
είτε για τις συσκευές της σειράς CP για εξω-
τερική εγκατάσταση, οι μετατροπείς SMA 
με βαθμό απόδοσης πάνω από 98% είναι 
οι πλέον αποδοτικοί στην κατηγορία τους. 

Sunny Central 1000MV / 1250MVSunny Central 630MV Sunny Central 800MVSunny Central 500MVSunny Central 400MV

Sunny Central 500HE Sunny Central 630HE

Sunny Central 350

Sunny Central 100 Outdoor Sunny Central 500CP / 630CP / 720CP / 760CP / 800CP

Sunny Central 250U Sunny Central 500U Sunny Central 500HE-US

Sunny Central 400HESunny Central 250HE

Sunny Central 250Sunny Central 100 Indoor

Sunny Central 100HE

Ισχύς [kW]

Μέση
τάση
Υψηλής 
απόδοσης 
Βασική 
έκδοση 

Εξωτερικός 
χώρος

ΗΠΑ

» Ολοκληρωμένες υπηρεσίες συ-
ντήρησης και επισκευής σε ολό-
κληρο  τον κόσμο

Η SMA δεν διαθέτει μόνο μακρό-
χρονη εμπειρία στην κατασκευή με-
γάλων σταθμών ηλιακής ενέργειας, 
αλλά παρέχει επίσης τις κατάλλη-
λες για κάθε εφαρμογή υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης για μέ-
γιστη διαθεσιμότητα και ασφαλείς 
επενδύσεις. 
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SUNNY CENTRAL 
500CP / 630CP / 720CP / 760CP / 800CP 
Εγγύηση μέγιστης απόδοσης 
Η σειρά Sunny Central CP και το σύστημα Optiprotect σας εξοικονομεί κόστος, αλλά και κόπο. Χάρη στο σύ-
στημα Optiprotect, η έξυπνη αναγνώριση βλάβης στοιχειοσειράς ενσωματώνεται στο μετατροπέα και επιτηρεί 
κεντρικά έως 1600 στοιχειοσειρές πλαισίων χωρίς τη συνήθη καλωδίωση επικοινωνίας στην εγκατάσταση. Το 
έξυπνο σύστημα επιτήρησης απλοποιεί αισθητά τη θέση σε λειτουργία. Οι 32 μηχανοκίνητα ενεργοποιούμενες 
είσοδοι DC εγγυώνται τη μέγιστη διαθεσιμότητα της εγκατάστασης. Με το μικρό και ανθεκτικό στις καιρικές 
συνθήκες εξωτερικό περίβλημά τους, οι μετατροπείς φορτώνονται χωρίς προβλήματα, μεταφέρονται εύκολα 
και μπορούν να εγκαθίστανται σχεδόν οπουδήποτε.

Μειωμένο κόστος 
συστήματος
•  Optiprotect για μέγιστη διαθεσιμό-

τητα της εγκατάστασης
•  Άμεση εγκατάσταση σε ανοιχτό  

χώρο χάρη στο περίβλημα εξωτερι-
κού χώρου 

Εξαιρετική απόδοση
•  Πλήρης ονομαστική ισχύς σε θερμο-

κρασία περιβάλλοντος μέχρι 50°C
•   10 % περισσότερη ισχύς σε συ-

νεχή λειτουργία σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος μέχρι 25°C

Ευελιξία
•  Δυνατότητα ρύθμισης περιοχής 

τάσης DC
•  Προαιρετικά: εύρος τιμών τάσης 

εισόδου έως 1.100 V

Ασφάλεια
•  Εύκολη και ασφαλής εγκατάσταση 

χάρη στην ξεχωριστή περιοχή σύν-
δεσης

•  Ολοκληρωμένες λειτουργίες 
διαχείρισης δικτύου 
(με Low-Voltage Ride Through)
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Κεντρικοί μετατροπείς
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SUNNY CENTRAL 
500CP / 630CP / 720CP / 760CP / 800CP

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου 1)

Εύρος τάσης MPP (@ 25 °C / @ 50°C στα 50Hz)
Εύρος τάσης MPP (@ 25 °C / @ 50°C στα 60Hz)
Ονομαστική τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου / UMPP_min με IMPP < IDCmax
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP
Αριθμός εισόδων DC
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@ 25 °C) / ονομαστική ισχύ AC (@ 50 °C)  
Ονομαστική τάση AC / Εύρος
Ονομαστική συχνότητα AC / Εύρος
Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Μέγιστος συντελεστής παραμόρφωσης
Συντελεστής ισχύος με ονομαστική ισχύ / Συντελεστής μετατόπισης ρυθμιζόμενος
Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης
Βαθμός απόδοσης 7)

Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπ. βαθμός απόδοσης / Βαθμός απόδοσης CEC
Διατάξεις προστασίας
Σημείο απομόνωσης πλευράς εισόδου
Σημείο απομόνωσης πλευράς εξόδου
Προστασία από υπέρταση DC / Προστασία από υπέρταση AC
Επιτήρηση δικτύου
Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς τη γη / Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς τη γη με δυνατότητα τηλεχειρισμού
Επιτήρηση μόνωσης
Απαγωγός υπέρτασης βοηθητικής τροφοδοσίας
Κατηγορία προστασίας (κατά IEC 62103) / Κατηγορία υπέρτασης (κατά IEC 60664-1)
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Π/Υ/Β)
Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Εκπομπή θορύβου 5)

Μέγιστη ιδιοκατανάλωση (λειτουργία) / Ιδιοκατανάλωση (νυκτερινές ώρες)
Εξωτερική βοηθητική τάση τροφοδοσίας
Τρόπος ψύξης
Είδος προστασίας ηλεκτρονικού συστήματος/Εύρος σύνδεσης (κατά IEC 60529)
Πεδίο εφαρμογής
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
Απαιτούμενη ποσότητα καθαρού αέρα
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC 

Σύνδεση AC
Οθόνη
Πρωτόκολλα επικοινωνίας
Sunny String-Monitor
Χρώμα περιβλήματος, πόρτας, βάσης, στέγης
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

● Βασικος εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Central
500CP

Sunny Central
630CP

560 kW
1000 V / 1100 V προαιρετικά

449 V – 820 V / 430 V – 820 V 2)

 449 V – 820 V / 436 V – 820 V 2)

480 V
1250 A

429 V / 430 V
1

9 / 32 (Optiprotect)

550 kVA / 500 kVA
270 V / 243 V – 297 V

50 Hz, 60 Hz / 47 Hz … 63 Hz
50 Hz / 270 V

1176 A
< 3 %

713 kW
1000 V / 1100 V προαιρετικά

529 V – 820 V / 500 V – 820 V 2)

 529 V – 820 V / 505 V – 820 V 2)

550 V
1350 A

498 V / 500 V
1

9 / 32 (Optiprotect)

700 kVA / 630 kVA
315 V / 284 V – 347 V

50 Hz, 60 Hz / 47 Hz … 63 Hz
50 Hz / 315 V

1283 A
< 3 %

1 / 0,9 σε υπερδιέγερση ... 0,9 σε υποδιέγερση
3 / 3 3 / 3

Μηχανοκίνητος αποζεύκτης φορτίου / - Διακόπτης ισχύος (Optiprotect)
Διακόπτης ισχύος AC

Απαγωγός υπέρτασης τύπου II / Απαγωγός υπέρτασης τύπου II

98,6 % / 98,4 % / 98,5 %

●
○ / ○

○
●

I / III

2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 ίντσες)
1800 kg

-20 °C … +50 °C
60 db(A)

1700 W 4) / < 100 W
230/400V (3/N/PE)

OptiCool
IP54 / IP23

Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο
15 % … 95 %

2000 m
3000 m³/h

Ακροδέκτης οπής / Κλέμα τύπου 
κλωβού (Optiprotect) 

Ακροδέκτης οπής
○

Ethernet (LWL προαιρετικά), Modbus
RS485 / εκπίπτει (Optiprotect)

RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, συμμόρφωση EΟΚ, Arrêté du 23/04/08, 

R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8⁶⁾

SC 500CP-10

●
○ / ○

○
●

I / III

98,7 % / 98,5 % / 98,5 %

1800 kg
-20 °C … +50 °C

60 db(A)
1700 W 4) / < 100 W
230/400V (3/N/PE)

OptiCool
IP54 / IP23

Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο
15 % … 95 %

2000 m
3000 m³/h

Ακροδέκτης οπής/Κλέμα τύπου 
κλωβού (Optiprotect) 

 Ακροδέκτης οπής
○

Ethernet (LWL προαιρετικά), Modbus
RS485 / εκπίπτει (Optiprotect)

SC 630CP-10
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Κεντρικοί μετατροπείς

Sunny Central
720CP

Sunny Central
760CP

Sunny Central
800CP

1) Εκκίνηση με τάση DC < 1000 V
2) Με 1,05 UAC, ονομ. και cos ϕ = 1
3) Δυνατότητα διαμόρφωσης υπόλοιπων τάσεων AC, τάσεων DC και ισχύος (για αναλυτικές οδηγίες βλ. 

Τεχνικές πληροφορίες „Νεωτερισμοί_CP“ στην ιστοσελίδα www.SMA.de)
4) Ιδιοκατανάλωση κατά την ονομαστική λειτουργία
5) Στάθμη ηχητικής πίεσης σε απόσταση 10 m
6) Με πλήρη δυναμική στήριξη δικτύου
7) Βαθμός απόδοσης προσδιοριζόμενος χωρίς αυτοτροφοδοσία

808 kW
1000 V / 1100 V προαιρετικά

577 V – 820 V / 525 V – 820 V 2) 3)

 577 V – 820 V / 525 V – 820 V 2) 3)

565 V
1400 A

515 V / 515 V
1

9 / 32 (Optiprotect)

792 kVA / 720 kVA
324 V / 292 V – 356 V

50 Hz, 60 Hz / 47 Hz … 63 Hz
50 Hz / 324 V

1411 A
< 3 %

898 kW
1000 V / 1100 V προαιρετικά

609 V – 820 V / 554 V – 820 V 2) 3)

 609 V – 820 V / 554 V – 820 V 2) 3)

595 V
1400 A

545 V / 545 V
1

9 / 32 (Optiprotect)

836 kVA / 760 kVA
342 V / 308 V – 376 V

50 Hz, 60 Hz / 47 Hz … 63 Hz
50 Hz / 342 V

1411 A
< 3 %

898 kW
1000 V / 1100 V προαιρετικά

641 V – 820 V / 583 V – 820 V 2) 3)

 641 V – 820 V / 583 V – 820 V 2) 3)

620 V
1400 A

568 V / 570 V
1

9 / 32 (Optiprotect)

880 kVA / 800 kVA
360 V / 324 V – 396 V

50 Hz, 60 Hz / 47 Hz … 63 Hz
50 Hz / 360 V

1411 A
< 3 %

1 / 0,9 σε υπερδιέγερση ... 0,9 σε υποδιέγερση
3 / 3 3 / 3 3 / 3

Μηχανοκίνητος αποζεύκτης φορτίου / - Διακόπτης ισχύος (Optiprotect)
Διακόπτης ισχύος AC

Απαγωγός υπέρτασης τύπου II / Απαγωγός υπέρτασης τύπου II

98,6 % / 98,4 % / 98,5 %

●
○ / ○

○
●

I / III

2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 ίντσες)
1800 kg

-20 °C … +50 °C
60 db(A)

1700 W 4) / < 100 W
230/400V (3/N/PE)

OptiCool
IP54 / IP23

Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο
15 % … 95 %

2000 m
3000 m³/h

Ακροδέκτης οπής / Κλέμα τύπου 
κλωβού (Optiprotect) 

Ακροδέκτης οπής
○

Ethernet (LWL προαιρετικά), 
Modbus

RS485 / εκπίπτει (Optiprotect)
RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, συμμόρφωση ΗΜΣ, συμμόρφωση CE, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, 
R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8⁶⁾

SC 720CP-10

●
○ / ○

○
●

I / III

●
○ / ○

○
●

I / III

98,6 % / 98,4 % / 98,5 % 98,6 % / 98,4 % / 98,5 %

1800 kg
-20 °C … +50 °C

60 db(A)
1700 W 4) / < 100 W
230/400V (3/N/PE)

OptiCool
IP54 / IP23

Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο
15 % … 95 %

2000 m
3000 m³/h

Ακροδέκτης οπής/κλέμα τύπου 
κλωβού (Optiprotect)

 Ακροδέκτης οπής
○

Ethernet (LWL προαιρετικά), 
Modbus

1800 kg
-20 °C … +50 °C

61 db(A)
1700 W 4) / < 100 W
230/400V (3/N/PE)

OptiCool
IP54 / IP23

Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο
15 % … 95 %

2000 m
3000 m³/h

Ακροδέκτης οπής/κλέμα τύπου 
κλωβού (Optiprotect) 

 Ακροδέκτης οπής
○

Ethernet (LWL προαιρετικά), 
Modbus

SC 760CP-10 SC 800CP-10
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TRANSFORMER COMPACT STATION 
1000SC / 1250SC / 1600SC
Η συμπαγής λύση για μέση τάση
Ο νέος υποσταθμός μετασχηματιστή Transformer Compact Station είναι το κατάλληλο στοιχείο σύνδεσης 
μεταξύ των κεντρικών μετατροπέων SMA και του δικτύου μέσης τάσης: Ως ολοκληρωμένη λύση με το κλειδί 
στο χέρι προσφέρει πολλαπλές επιλογές – από διάταξη ζεύξης μέσης τάσης μέχρι τη χρήση άμορφου μετα-
σχηματιστή για μειωμένες απώλειες κατά τη λειτουργία χωρίς φορτίο. Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή και είναι 
πολύ πιο μικρός και ελαφρύς από τις υφιστάμενες λύσεις της αγοράς εξοικονομώντας ταυτόχρονα χρόνο και 
χρήματα. Ο υποσταθμός TCS 1600SC διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό του τη δυνατότητα ρύθμισης της τάσης 
μέσω ενός βηματικού περιστροφικού διακόπτη, καθιστώντας έτσι αυτή τη συσκευή τον ιδανικό συνεργάτη για 
τους κεντρικούς μετατροπείς της οικογένειας CP.

Υψηλή απόδοση
•  Μικρό βάρος για εύκολη 

μεταφορά 
•  Μειωμένο κόστος κατασκευής 

υποδομών μεταφοράς

Φιλικός προς το χρήστη
•  Ολοκληρωμένη λύση με το κλειδί 

στο χέρι
•  Ιδανικός για τους κεντρικούς 

μετατροπείς της σειράς CP

Καινοτομία
•  Χαλύβδινο περίβλημα για ακόμη 

πιο εύκολη μεταφορά
•  Άμορφος μετασχηματιστής για 

μειωμένες απώλειες στη λειτουργία 
χωρίς φορτίο

Δυνατότητα επέκτασης
•  Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης για 

δομοστοιχειωτή υλοποίηση ηλια-
κών πάρκων

•  Μετασχηματιστής ιδιοκατανάλωσης 
για τροφοδοσία των μετατροπέων
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Κεντρικοί μετατροπείς

Άμορφος μετασχηματιστής
Ένας μετασχηματιστής με άμορφο πυρήνα μειώνει τις απώλειες κα-
τά τη λειτουργία χωρίς φορτίο περίπου κατά 70 % σε σύγκριση με 
ένα μετασχηματιστή με πυρήνα σιδήρου (κατηγορία απωλειών C).

Παράδειγμα: απώλειες κατά τη λειτουργία χωρίς φορτίο ενός μετασχη-
ματιστή 1.600 kVA με πυρήνα σιδήρου: 1.700 W. Απώλειες κατά τη 
λειτουργία χωρίς φορτίο ενός μετασχηματιστή με άμορφο πυρήνα: 510 
W. Ενεργειακό κέρδος σε 20 χρόνια: περίπου 200.000 kWh.

Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης
Οι διατάξεις ζεύξης μέσης τάσης εξυπηρετούν την εν σειρά ή σε βρόχο 
σύνδεση διαφόρων υποσταθμών. Αυτό επιτρέπει τη δομοστοιχειωτή κατα-
σκευή μεγάλων ηλιακών πάρκων.

Διάταξη ζεύξης χαμηλής τάσης
Οι αποζεύκτες φορτίου ασφαλείας NH του βασικού εξοπλισμού μπο-
ρούν κατόπιν σχετικού αιτήματος να αντικατασταθούν από διακόπτες 
ισχύος.

Μετασχηματιστής ιδιοκατανάλωσης 
Ο μετασχηματιστής ιδιοκατανάλωσης επιτρέπει την τροφοδοσία του σταθ-
μού μετασχηματιστή και των συνδεδεμένων μετατροπέων απευθείας από 
το δίκτυο μέσης τάσης.

Περίβλημα χαλύβδινης κατασκευής
Με το μικρών διαστάσεων και περιορισμένου βάρους περίβλημα μειώνεται
το βάρος των σταθμών μετασχηματιστών κατά 50 έως 75 % – για ακόμη
πιο εύκολη και οικονομικά προσιτή μεταφορά.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
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TRANSFORMER COMPACT STATION 
1000SC / 1250SC / 1600SC

Πλευρά μέσης τάσης
Ονομαστική ισχύς (@ 25 °C)
Ονομαστική ισχύς AC (@ 45 °C)
Ονομαστική τάση δικτύου
Εύρος ονομαστικής τάσης AC 
Ονομαστική συχνότητα δικτύου
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου
Πλευρά χαμηλής τάσης
Ονομαστική τάση εισόδου 
2,5 % 2)

5,0 % 2)

7,5 % 2)

10,0 % 2)

12,5 % 2)

Ονομαστικό ρεύμα εισόδου
Διαστάσεις και βάρος
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) 3)

Βάρος 
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) σε χαλύβδινη κατασκευή 3)

Βάρος
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) με διάταξη ζεύξης μέσης τάσης 3)

Βάρος
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) με διάταξη ζεύξης μέσης τάσης σε χαλύβδινη κατασκευή 3)

Βάρος
Βασικός εξοπλισμός 
Διάταξη ζεύξης χαμηλής τάσης 
Μετασχηματιστής μέσης τάσης (ελαίου)
Είδος προστασίας και συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας (κατά IEC 60529)
Πεδίο εφαρμογής
Εύρος τιμών  θερμοκρασίας λειτουργίας
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
Επιλογές εξοπλισμού 
Μετασχηματιστής ιδιοτροφοδότησης  
Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης 
Διάταξη ζεύξης χαμηλής τάσης
Συναρμολογημένο σετ καλωδίων 
Σταθμός μικρών διαστάσεων χαλύβδινης κατασκευής
Μετασχηματιστής μέση τάσης με άμορφο πυρήνα
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

1100 kVA
1000 kVA
20 kV 1)

18 kV … 22 kV
50 Hz
28,9 A

270 V
—
—
—
—
—

2 x 1070 A

2380 / 2520 / 2980 mm
(93,7 / 99,2 / 117,3 ίντσες)

∽12,8 t
2300 / 2640 / 3000 mm

(90,6 / 103,9 / 118,1 ίντσες)
∽5,5 t

2380 / 2520 / 2980 mm
(93,7 / 99,2 / 117,3 ίντσες)

∽13,2 t
2300 / 2640 / 3000 mm

(90,6 / 103,9 / 118,1 ίντσες)
∽5,9 t

2 x αποζεύκτης φορτίου NH
Πυρήνας σιδήρου

IP23
Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο

-20 °C … +45 °C
15 % … 95 %

1000 m

6 kVA 4)

RE-T / C-C-T
2 x διακόπτης ισχύος
5 m / 10 m / 15 m

○
○

IEC 62271-202

TCS-1000-SC

1375 kVA
1250 kVA
20 kV 1)

18 kV … 22 kV
50 Hz
36,4 A

315 V
—
—
—
—
—

2 x 1155 A

2380 / 2520 / 2980 mm
(93,7 / 99,2 / 117,3 ίντσες)

∽13,6 t
2300 / 2640 / 3000 mm

(90,6 / 103,9 / 118,1 ίντσες)
∽6,3 t

2380 / 2520 / 2980 mm
(93,7 / 99,2 / 117,3 ίντσες)

∽14 t
2300 / 2640 / 3000 mm

(90,6 / 103,9 / 118,1 ίντσες)
∽6,6 t

2 x αποζεύκτης φορτίου NH
Πυρήνας σιδήρου

IP23
Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο

-20 °C … +45 °C
15 % … 95 %

1000 m

6 kVA 4)

RE-T / C-C-T
2 x διακόπτης ισχύος
5 m / 10 m / 15 m

○
○

IEC 62271-202

TCS-1250-SC

Τεχνικά χαρακτηριστικά Transformer Compact Station
1000SC

Transformer Compact Station
1250SC
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Κεντρικοί μετατροπείς

Πλευρά μέσης τάσης
Ονομαστική ισχύς (@ 25 °C)
Ονομαστική ισχύς AC (@ 45 °C)
Ονομαστική τάση δικτύου
Εύρος ονομαστικής τάσης AC 
Ονομαστική συχνότητα δικτύου
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου
Πλευρά χαμηλής τάσης
Ονομαστική τάση εισόδου 
2,5 % 2)

5,0 % 2)

7,5 % 2)

10,0 % 2)

12,5 % 2)

Ονομαστικό ρεύμα εισόδου
Διαστάσεις και βάρος
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) 3)

Βάρος 
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) σε χαλύβδινη κατασκευή 3)

Βάρος
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) με διάταξη ζεύξης μέσης τάσης 3)

Βάρος
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) με διάταξη ζεύξης μέσης τάσης σε χαλύβδινη κατασκευή 3)

Βάρος
Βασικός εξοπλισμός 
Διάταξη ζεύξης χαμηλής τάσης 
Μετασχηματιστής μέσης τάσης (ελαίου)
Είδος προστασίας και συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας (κατά IEC 60529)
Πεδίο εφαρμογής
Εύρος τιμών  θερμοκρασίας λειτουργίας
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
Επιλογές εξοπλισμού 
Μετασχηματιστής ιδιοτροφοδότησης  
Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης 
Διάταξη ζεύξης χαμηλής τάσης
Συναρμολογημένο σετ καλωδίων 
Σταθμός μικρών διαστάσεων χαλύβδινης κατασκευής
Μετασχηματιστής μέση τάσης με άμορφο πυρήνα
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

1760 kVA
1600 kVA
20 kV 1)

18 kV … 22 kV
50 Hz
46,2 A

360 V
351 V
342 V
333 V
324 V
315 V

2 x 1283 A

2380 / 2520 / 2980 mm
(93,7 / 99,2 / 117,3 ίντσες)

∽14,1 t
2300 / 2640 / 3000 mm

(90,6 / 103,9 / 118,1 ίντσες)
∽6,8 t

2380 / 2520 / 2980 mm
(93,7 / 99,2 / 117,3 ίντσες)

∽14,5 t
2300 / 2640 / 3000 mm

(90,6 / 103,9 / 118,1 ίντσες)
∽7,2 t

2 x αποζεύκτης φορτίου NH
Πυρήνας σιδήρου

IP23
Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο

-20 °C … +45 °C
15 % … 95 %

1000 m

6 kVA 4)

RE-T / C-C-T
2 x διακόπτης ισχύος
5 m / 10 m / 15 m

○
○

IEC 62271-202

TCS-1600-SC

Τεχνικά χαρακτηριστικά Transformer Compact Station
1600SC

1) Άλλες τάσεις διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος
2) Δυνατότητα ρύθμισης με βηματικό διακόπτη στο μετασχηματιστή
3) Τα στοιχεία μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση και τον προαιρετικό εξοπλισμό 
4) Άλλες κατηγορίες ισχύος διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος

Λάβετε υπόψη: Η κατασκευή των σταθμών είναι εξειδικευμένη για τις διάφορες χώρες και μπορεί να διαφέρει από την απεικονιζόμενη.

Transformer Compact Station
1600SC
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TRANSFORMER COMPACT STATION 
500SC / 630SC / 800SC
Η συμπαγής λύση για μέση τάση
Ο νέος υποσταθμός Transformer Compact Station είναι το κατάλληλο στοιχείο σύνδεσης μεταξύ των κεντρικών 
μετατροπέων SMA και του δικτύου μέσης τάσης: Ως ολοκληρωμένη λύση με το κλειδί στο χέρι προσφέρει 
πολλαπλές επιλογές – από διάταξη ζεύξης μέσης τάσης μέχρι τη χρήση άμορφου μετασχηματιστή για μει-
ωμένες απώλειες κατά τη λειτουργία χωρίς φορτίο. Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή και είναι πολύ πιο μικρός 
και ελαφρύς από τις υφιστάμενες λύσεις της αγοράς - εξοικονομώντας ταυτόχρονα χρόνο και χρήματα. Ο 
υποσταθμός TCS 800SC περιλαμβάνει στο βασικό εξοπλισμό του δυνατότητα ρύθμισης της χαμηλής τάσης 
μέσω ενός βηματικού περιστροφικού διακόπτη, στο μετασχηματιστή, καθιστώντας αυτή τη συσκευή τον ιδανικό 
συνεργάτη για τους κεντρικούς μετατροπείς της οικογένειας CP.

Υψηλή απόδοση
•  Μικρό βάρος για εύκολη 

μεταφορά 
•  Μειωμένο κόστος κατασκευής 

υποδομών μεταφοράς

Φιλικός προς το χρήστη
•  Ολοκληρωμένη λύση με το κλειδί 

στο χέρι
•  Ιδανικός για τους κεντρικούς 

μετατροπείς της σειράς CP

Καινοτομία
•  Χαλύβδινο  περίβλημα για ακόμη 

πιο εύκολη μεταφορά
•  Άμορφος μετασχηματιστής για 

μειωμένες απώλειες στη λειτουργία 
χωρίς φορτίο

Δυνατότητα επέκτασης
•  Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης για 

δομοστοιχειωτή υλοποίηση 
ηλιακών πάρκων

•  Μετασχηματιστής ιδιοκατανάλω-
σης για τροφοδοσία των 
μετατροπέων
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Κεντρικοί μετατροπείς

Άμορφος μετασχηματιστής
Ένας μετασχηματιστής με άμορφο πυρήνα μειώνει τις απώλειες κα-
τά τη λειτουργία χωρίς φορτίο περίπου κατά 70 % σε σύγκριση με 
ένα μετασχηματιστή με πυρήνα σιδήρου (κατηγορία απωλειών C).

Παράδειγμα: απώλειες κατά τη λειτουργία χωρίς φορτίο ενός μετασχη-
ματιστή 1.600 kVA με πυρήνα σιδήρου: 1.700 W. Απώλειες κατά τη 
λειτουργία χωρίς φορτίο ενός μετασχηματιστή με άμορφο πυρήνα: 510 
W. Ενεργειακό κέρδος σε 20 χρόνια: περίπου 200.000 kWh.

Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης
Οι διατάξεις ζεύξης μέσης τάσης εξυπηρετούν την εν σειρά ή σε βρόχο 
σύνδεση διαφόρων υποσταθμών. Έτσι επιτρέπει δομοστοιχειωτή κατα-
σκευή μεγάλων ηλιακών πάρκων.

Διάταξη ζεύξης χαμηλής τάσης
Οι αποζεύκτες φορτίου ασφαλείας NH του βασικού εξοπλισμού μπορούν 
κατόπιν σχετικού αιτήματος να αντικατασταθούν με διακόπτες ισχύος.

Μετασχηματιστής ιδιοκατανάλωσης
Ο μετασχηματιστής ιδιοκατανάλωσης επιτρέπει την τροφοδοσία του σταθ-
μού μετασχηματιστή και των συνδεδεμένων μετατροπέων απευθείας από 
το δίκτυο μέσης τάσης.

Περίβλημα χαλύβδινης κατασκευής
Με το μικρών διαστάσεων και περιορισμένου βάρους περίβλημα μειώνεται
το βάρος των σταθμών μετασχηματιστών κατά 50 έως 75 % – για ακόμη
πιο εύκολη και οικονομικά προσιτή μεταφορά.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
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TRANSFORMER COMPACT STATION 
500SC / 630SC / 800SC

Πλευρά μέσης τάσης
Ονομαστική ισχύς (@ 25 °C)
Ονομαστική ισχύς AC (@ 45 °C)
Ονομαστική τάση δικτύου
Εύρος ονομαστικής τάσης AC 
Ονομαστική συχνότητα δικτύου
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου
Πλευρά χαμηλής τάσης
Ονομαστική τάση εισόδου 
2,5 % 2)

5,0 % 2)

7,5 % 2)

10,0 % 2)

12,5 % 2)

Ονομαστικό ρεύμα εισόδου
Διαστάσεις και βάρος
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) 3)

Βάρος 
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) σε χαλύβδινη κατασκευή 3)

Βάρος
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) με διάταξη ζεύξης μέσης τάσης 3)

Βάρος
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) με διάταξη ζεύξης μέσης τάσης σε χαλύβδινη κατασκευή 3)

Βάρος
Βασικός εξοπλισμός 
Διάταξη ζεύξης χαμηλής τάσης 
Μετασχηματιστής μέσης τάσης (ελαίου)
Είδος προστασίας και συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας (κατά IEC 60529)
Πεδίο εφαρμογής
Εύρος τιμών  θερμοκρασίας λειτουργίας
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
Επιλογές εξοπλισμού 
Μετασχηματιστής ιδιοτροφοδότησης  
Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης 
Διάταξη ζεύξης χαμηλής τάσης
Συναρμολογημένο σετ καλωδίων 
Σταθμός μικρών διαστάσεων χαλύβδινης κατασκευής
Μετασχηματιστής μέση τάσης με άμορφο πυρήνα
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

550 kVA
500 kVA
20 kV 1)

18 kV … 22 kV
50 Hz
14,5 A

270 V
—
—
—
—
—

1070 A

1900 / 2380 / 2320 mm
(74,8 / 93,7 / 91,3 ίντσες)

∽9,4 t
2300 / 2340 / 3000 mm

(90,6 / 92,1 / 118,1 ίντσες)
∽3,5 t

1900 / 2380 / 2820 mm
(74,8 / 93,7 / 111 ίντσες)

∽10,9 t
2300 / 2340 / 3000 mm

(90,6 / 92,1 / 118,1 ίντσες)
∽3,9 t

1 x αποζεύκτης φορτίου NH
Πυρήνας σιδήρου

IP23
Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο

-20 °C … +45 °C
15 % … 95 %

1000 m

3 kVA 4)

RE-T / C-C-T
1 x διακόπτης ισχύος
5 m / 10 m / 15 m

○
○

IEC 62271-202

TCS-500-SC

700 kVA
630 kVA
20 kV 1)

18 kV … 22 kV
50 Hz
18,2 A

315 V
—
—
—
—
—

1155 A

1900 / 2380 / 2320 mm
(74,8 / 93,7 / 91,3 ίντσες)

∽9,4 t
2300 / 2340 / 3000 mm

(90,6 / 92,1 / 118,1 ίντσες)
∽3,5 t

1900 / 2380 / 2820 mm
(74,8 / 93,7 / 111 ίντσες)

∽10,9 t
2300 / 2340 / 3000 mm

(90,6 / 92,1 / 118,1 ίντσες)
∽3,9 t

1 x αποζεύκτης φορτίου NH
Πυρήνας σιδήρου

IP23
Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο

-20 °C … +45 °C
15 % … 95 %

1000 m

3 kVA 4)

RE-T / C-C-T
1 x διακόπτης ισχύος
5 m / 10 m / 15 m

○
○

IEC 62271-202

TCS-630-SC

Τεχνικά χαρακτηριστικά Transformer Compact Station
500SC

Transformer Compact Station
630SC
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Κεντρικοί μετατροπείς

Πλευρά μέσης τάσης
Ονομαστική ισχύς (@ 25 °C)
Ονομαστική ισχύς AC (@ 45 °C)
Ονομαστική τάση δικτύου
Εύρος ονομαστικής τάσης AC 
Ονομαστική συχνότητα δικτύου
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου
Πλευρά χαμηλής τάσης
Ονομαστική τάση εισόδου 
2,5 % 2)

5,0 % 2)

7,5 % 2)

10,0 % 2)

12,5 % 2)

Ονομαστικό ρεύμα εισόδου
Διαστάσεις και βάρος
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) 3)

Βάρος 
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) σε χαλύβδινη κατασκευή 3)

Βάρος
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) με διάταξη ζεύξης μέσης τάσης 3)

Βάρος
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) με διάταξη ζεύξης μέσης τάσης σε χαλύβδινη κατασκευή 3)

Βάρος
Βασικός εξοπλισμός 
Διάταξη ζεύξης χαμηλής τάσης 
Μετασχηματιστής μέσης τάσης (ελαίου)
Είδος προστασίας και συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας (κατά IEC 60529)
Πεδίο εφαρμογής
Εύρος τιμών  θερμοκρασίας λειτουργίας
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
Επιλογές εξοπλισμού 
Μετασχηματιστής ιδιοτροφοδότησης  
Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης 
Διάταξη ζεύξης χαμηλής τάσης
Συναρμολογημένο σετ καλωδίων 
Σταθμός μικρών διαστάσεων χαλύβδινης κατασκευής
Μετασχηματιστής μέση τάσης με άμορφο πυρήνα
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

880 kVA
800 kVA
20 kV 1)

18 kV … 22 kV
50 Hz
23,1 A

360 V
351 V
342 V
333 V
324 V
315 V

1283 A

1900 / 2380 / 2320 mm
(74,8 / 93,7 / 91,3 ίντσες)

∽9,8 t
2300 / 2340 / 3000 mm

(90,6 / 92,1 / 118,1 ίντσες)
∽3,9 t

1900 / 2380 / 2820 mm
(74,8 / 93,7 / 111 ίντσες)

∽11,3 t
2300 / 2340 / 3000 mm

(90,6 / 92,1 / 118,1 ίντσες)
∽4,3 t

1 x αποζεύκτης φορτίου NH
Πυρήνας σιδήρου

IP23
Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο

-20 °C … +45 °C
15 % … 95 %

1000 m

3 kVA 4)

RE-T / C-C-T
1 x διακόπτης ισχύος
5 m / 10 m / 15 m

○
○

IEC 62271-202

TCS-800-SC

Τεχνικά χαρακτηριστικά Transformer Compact Station
800SC

1) Άλλες τάσεις διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος
2) Δυνατότητα ρύθμισης με βηματικό διακόπτη στο μετασχηματιστή
3) Τα στοιχεία μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση και τον προαιρετικό εξοπλισμό 
4) Άλλες κατηγορίες ισχύος διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος

Λάβετε υπόψη: Η κατασκευή των σταθμών είναι εξειδικευμένη για τις διάφορες χώρες και μπορεί να διαφέρει από την απεικονιζόμενη.
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SUNNY CENTRAL για απευθείας τροφοδοσία μέσης τάσης
800MV / 1000MV / 1250MV 
Ο ενισχυμένος σταθμός μέσης τάσης για άμεση τροφοδοσία του δικτύου
Για ακόμη περισσότερη ισχύ: Ένας σταθμός μέσης τάσης (MV), που αποτελείται από δύο κεντρικούς μετατρο-
πείς υψηλής απόδοσης Sunny Central HE της SMA, τροφοδοτεί απευθείας έναν κοινό μετασχηματιστή μέσης 
τάσης. Κατ' αυτό τον τρόπο δημιουργείται για παράδειγμα ένας σταθμός Sunny Central 1250MV από δύο 
μετατροπείς Sunny Central 630HE. Το πλεονέκτημα: Με την κατάργηση του μετασχηματιστή χαμηλής τάσης και 
τη χρήση του άμορφου μετασχηματιστή αυξάνεται ο βαθμός απόδοσης και ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος 
του μετατροπέα. Μία επένδυση που αποδίδει και στο μέλλον. 

Εξαιρετική απόδοση
•  Χωρίς μετασχηματιστή χαμηλής τά-

σης: υψηλότερος βαθμός απόδο-
σης χάρη στην απευθείας σύνδεση 
στο δίκτυο μέσης τάσης

Με το κλειδί στο χέρι
•  Πλήρης συσκευασία με μετασχη-

ματιστή μέσης τάσης και υποσταθ-
μό από μπετόν για τοποθέτηση σε 
εξωτερικό χώρο

Προαιρετικά
•  Υποσταθμοί μέσης τάσης για ευέ-

λικτη κατασκευή ηλιακών πάρκων 
μεγάλης κλίμακας

•  Σταθμός μετάδοσης AC με 
μέτρηση

•  Μετασχηματιστές μέσης τάσης για 
άλλες τάσεις δικτύου 
(πέραν των 20 kV)

•  Άμορφος μετασχηματιστής για 
μειωμένες απώλειες κατά τη 
λειτουργία χωρίς φορτίο
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Κεντρικοί μετατροπείς
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SUNNY CENTRAL για απευθείας τροφοδοσία μέσης τάσης
800MV / 1000MV / 1250MV

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP (@ 25 °C / @ 45 °C με 50Hz) 1)

Εύρος τάσης MPP (@ 25 °C με 60Hz) 1)

Ονομαστική τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP
Αριθμός εισόδων DC
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@ 25 °C) / ονομαστική ισχύ AC (@ 45 °C)
Ονομαστική τάση/εύρος AC
Συχνότητα δικτύου/Εύρος AC
Ονομαστική συχνότητα δικτύου/Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Μέγιστος συντελεστής παραμόρφωσης
Συντελεστής ισχύος με ονομαστική ισχύ/ρυθμιζόμενος συντελεστής μετατόπισης
Φάσεις τροφοδοσίας/Φάσεις σύνδεσης
Βαθμός απόδοσης 2)

Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπ. Βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Σημείο απομόνωσης πλευράς εισόδου
Σημείο απομόνωσης πλευράς εξόδου
Προστασία υπέρτασης DC/Προστασία υπέρτασης AC
Επιτήρηση δικτύου
Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς  τη γη / Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς τη γη με δυνατότητα τηλεχειρισμού
Επιτήρηση μόνωσης 
Γαλβανική απομόνωση
Απαγωγός υπέρτασης βοηθητικής τροφοδοσίας
Κατηγορία προστασίας (κατά IEC 62103)
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Π/Υ/Β)
Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Μέγιστη ιδιοκατανάλωση (λειτουργία) / Ιδιοκατανάλωση (νυκτερινές ώρες)
Εξωτερική βοηθητική τάση τροφοδοσίας / Εξωτερική εφεδρική ασφάλεια βοηθητικής τροφοδοσίας
Τρόπος ψύξης
Είδος προστασίας ηλεκτρονικού συστήματος /Περιοχή σύνδεσης (κατά IEC 60529)
Πεδίο εφαρμογής
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
Απαιτούμενη ποσότητα καθαρού αέρα
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC 
Σύνδεση AC 
Οθόνη
Πρωτόκολλα επικοινωνίας/Sunny String-Monitor
Αναλογικές είσοδοι/Προστασία από υπέρταση για αναλογικές εισόδους
Μετασχηματιστής αυτοτροφοδοσίας
Μετασχηματιστής μέσης τάσης με άμορφο πυρήνα
Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης
Χρώμα περιβλήματος, πόρτας, βάσης, στέγης
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

909 kW
1000 V

450 V – 820 V / 450 V – 820 V
450 V – 820 V

500 V
1986 A
450 V

2
(16+16) + 4 DCHV

880 kVA / 800 kVA
20000 V / 18000 V – 22000 V
50 Hz, 60 Hz / 47 Hz … 63 Hz

50 Hz / 20000 V
25,4 A
< 3 %

1133 kW
1000 V

450 V – 820 V / 450 V – 820 V
450 V – 820 V

500 V
2484 A
450 V

2
(16+16) + 4 DCHV

1100 kVA / 1000 kVA
20000 V / 18000 V – 22000 V
50 Hz, 60 Hz / 47 Hz … 63 Hz

50 Hz / 20000 V
31,8 A
< 3 %

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Central
800MV

Sunny Central
1000MV

1 / 0,9 σε υπερδιέγερση ... 0,9 σε υποδιέγερση
3 / 3 3 / 3

Μηχανοκίνητος αποζεύκτης φορτίου DC
Αποζεύκτης φορτίου ασφαλείας AC

Απαγωγός υπέρτασης τύπου II / Απαγωγός υπέρτασης τύπου I

97,7 % / 97,3 %

●
● / ○

●
●
●
I 

5400 /3620 / 3000 mm (212,6 / 142,5 / 118,1 inch)
35000 kg / 77162 lb

-20 °C … +45 °C / -4 °F … +113 °F
3000 W 3) / < 180 W + 1100 W 5)

1000 m
12400 m³/h

Ακροδέκτης οπής/κλέμα τύπου κλωβού
 Ακροδέκτης οπής

Οθόνη κειμένου LCD 
Ethernet, Modbus / RS485

4 x Ain 4) / ○
○
○
○

RAL 7035 / 7024 / 7024 / 7024
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, συμμόρφωση ΗΜΣ, συμμόρφωση CE, BDEW-

MSRL / FGW / TR8⁶⁾, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007

SC 800MV-11

●
● / ○

●
●
●
I 

97,9 % / 97,5 %

35000 kg / 77162 lb
-20 °C … +45 °C / -4 °F … +113 °F

3000 W 3) / < 180 W + 1100 W 5)

1000 m
12400 m³/h

 Ακροδέκτης οπής/κλέμα τύπου κλωβού 
Ακροδέκτης οπής

Οθόνη κειμένου LCD
Ethernet, Modbus / RS485

4 x Ain 4) / ○
○
○
○

RAL 7035 / 7024 / 7024 / 7024

SC 1000MV-11

Εξαναγκασμένη ψύξη
IP20 / IP54

Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο
15 % … 95 %

3 x 230 V, 50 / 60 Hz / B 20 A, 3 πόλων
Εξαναγκασμένη ψύξη

IP20 / IP54
Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο

15 % … 95 %
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1448 kW
1000 V

500 V – 820 V / 500 V – 820 V
510 V – 820 V

550 V
2844 A
500 V

2
(16+16) + 4 DCHV

1400 kVA / 1250 kVA
20000 V / 18000 V – 22000 V
50 Hz, 60 Hz / 47 Hz … 63 Hz

50 Hz / 20000 V
40,4 A
< 3 %

HE:  High Efficiency, μετατροπέας χωρίς γαλβανική απομόνωση για σύνδεση σε μετασχηματιστή μέσης τάσης 
(τηρουμένων των προδιαγραφών SMA για το μετασχηματιστή)

1) Με 1,05 UAC, ονομ. και cos ϕ = 1 
2) Βαθμός απόδοσης προσδιοριζόμενος χωρίς ιδία τροφοδοσία με UDC = 500 V
3) Μέγιστη ισχύς σε μία φάση ανά μετατροπέα < 1400 W (ασύμμετρη κατανάλωση)
4) Ανά 1x αισθητήρας ακτινοβολίας και 1x πυρανόμετρο
5) Ξεχωριστά κατά απώλειες λειτουργίας χωρίς φορτίο του μετασχηματιστή και κατανάλωση των μετατροπέων
6) με περιορισμένη δυναμική στήριξη δικτύου
Λάβετε υπόψη: σε ορισμένες χώρες, οι σταθμοί ενδέχεται να διαφέρουν από το απεικονιζόμενο σύστημα

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP (@ 25 °C / @ 45 °C με 50Hz) 1)

Εύρος τάσης MPP (@ 25 °C με 60Hz) 1)

Ονομαστική τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP
Αριθμός εισόδων DC
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@ 25 °C) / ονομαστική ισχύ AC (@ 45 °C)
Ονομαστική τάση/εύρος AC
Συχνότητα δικτύου/Εύρος AC
Ονομαστική συχνότητα δικτύου/Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Μέγιστος συντελεστής παραμόρφωσης
Συντελεστής ισχύος με ονομαστική ισχύ/ρυθμιζόμενος συντελεστής μετατόπισης
Φάσεις τροφοδοσίας/Φάσεις σύνδεσης
Βαθμός απόδοσης 2)

Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπ. Βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Σημείο απομόνωσης πλευράς εισόδου
Σημείο απομόνωσης πλευράς εξόδου
Προστασία υπέρτασης DC/Προστασία υπέρτασης AC
Επιτήρηση δικτύου
Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς  τη γη / Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς τη γη με δυνατότητα τηλεχειρισμού
Επιτήρηση μόνωσης 
Γαλβανική απομόνωση
Απαγωγός υπέρτασης βοηθητικής τροφοδοσίας
Κατηγορία προστασίας (κατά IEC 62103)
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Π/Υ/Β)
Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Μέγιστη ιδιοκατανάλωση (λειτουργία) / Ιδιοκατανάλωση (νυκτερινές ώρες)
Εξωτερική βοηθητική τάση τροφοδοσίας / Εξωτερική εφεδρική ασφάλεια βοηθητικής τροφοδοσίας
Τρόπος ψύξης
Είδος προστασίας ηλεκτρονικού συστήματος /Περιοχή σύνδεσης (κατά IEC 60529)
Πεδίο εφαρμογής
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
Απαιτούμενη ποσότητα καθαρού αέρα
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC 
Σύνδεση AC 
Οθόνη
Πρωτόκολλα επικοινωνίας/Sunny String-Monitor
Αναλογικές είσοδοι/Προστασία από υπέρταση για αναλογικές εισόδους
Μετασχηματιστής αυτοτροφοδοσίας
Μετασχηματιστής μέσης τάσης με άμορφο πυρήνα
Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης
Χρώμα περιβλήματος, πόρτας, βάσης, στέγης
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Central
1250MV

1 / 0,9 σε υπερδιέγερση ... 0,9 σε υποδιέγερση
3 / 3

Μηχανοκίνητος αποζεύκτης φορτίου DC
Αποζεύκτης φορτίου ασφαλείας AC

Απαγωγός υπέρτασης τύπου II / Απαγωγός υπέρτασης τύπου I

97,8 % / 97,4 %

●
● / ○

●
●
●
I 

5400 / 3620 / 3000 mm (212,6 / 142,5 / 118,1 inch)
35000 kg / 77162 lb

-20 °C … +45 °C / -4 °F … +113 °F
3000 W3) / < 180 W + 1350 W 5)

1000 m
12400 m³/h

Ακροδέκτης οπής/κλέμα τύπου κλωβού
Ακροδέκτης οπής

Οθόνη κειμένου LCD
Ethernet, Modbus/RS485

4 x Ain 4) / ○
○
○
○

RAL 7035 / 7024 / 7024 / 7024
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, συμμόφωση ΗΜΣ, συμμόρφωση CE, BDEW-MSRL 

/ FGW / TR8⁶⁾, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007

SC 1250MV-11

Εξαναγκασμένη ψύξη
IP20 / IP54

Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο
15 % … 95 %

3 x 230 V, 50 / 60 Hz / B 20 A, 3 πόλων
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SUNNY CENTRAL για απευθείας τροφοδοσία μέσης τάσης 
400MV / 500MV / 630MV 
Ο συμπαγής σταθμός για ασφαλή διαχείριση δικτύου
Όλα σε ένα σταθμό: εξοπλισμένος με έναν κεντρικό μετατροπέα SMA στης σειράς HE και ένα μετασχηματιστή 
μέσης τάσης, ο Sunny Central MV τροφοδοτεί απευθείας το δίκτυο μέσης τάσης. Το πλεονέκτημα: με την 
κατάργηση του μετασχηματιστή χαμηλής τάσης και την ταυτόχρονη χρήση του άμορφου μετασχηματιστή, ο 
φορέας αξιοποίησης της εγκατάστασης εξασφαλίζει υψηλότερη απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος 
με παράλληλη μείωση του κόστους κτήσης του μετατροπέα. Για την εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο, ο Sunny 
Central MV παραδίδεται "με το κλειδί στο χέρι",   ως μονάδα σκυροδέματος. 

Εξαιρετική απόδοση
•  Χωρίς μετασχηματιστή χαμηλής τά-

σης: υψηλότερος βαθμός απόδο-
σης χάρη στην απευθείας σύνδεση 
στο δίκτυο μέσης τάσης

Με το κλειδί στο χέρι
•  Πλήρως εξοπλισμένος με 

μετασχηματιστή μέσης τάσης 
και υποσταθμό από μπετόν για 
εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο

Προαιρετικά
•  Υποσταθμοί μέσης τάσης για ευέ-

λικτη κατασκευή μεγάλων ηλιακών 
πάρκων 

•  Σταθμός μετάδοσης AC με μέτρηση

•  Μετασχηματιστές μέσης τάσης για 
άλλες τάσεις δικτύου 
(πέραν των 20 kV)

•  Άμορφος μετασχηματιστής για 
μειωμένες απώλειες κατά τη λει-
τουργία χωρίς φορτίο
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SUNNY CENTRAL για απευθείας τροφοδοσία μέσης τάσης 
400MV / 500MV / 630MV 

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP (@ 25 °C / @ 45 °C με 50Hz) 1)

Εύρος τάσης MPP (@ 25 °C με 60Hz) 1)

Ονομαστική τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP
Αριθμός εισόδων DC
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@ 25 °C) / ονομαστική ισχύ AC (@ 45 °C)
Ονομαστική τάση/εύρος AC
Συχνότητα δικτύου/Εύρος AC
Ονομαστική συχνότητα δικτύου/Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Μέγιστος συντελεστής παραμόρφωσης
Συντελεστής ισχύος με ονομαστική ισχύ/ρυθμιζόμενος συντελεστής μετατόπισης
Φάσεις τροφοδοσίας/Φάσεις σύνδεσης
Βαθμός απόδοσης 2)

Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπ. Βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Σημείο απομόνωσης πλευράς εισόδου
Σημείο απομόνωσης πλευράς εξόδου
Προστασία υπέρτασης DC/Προστασία υπέρτασης AC
Επιτήρηση δικτύου
Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς  τη γη / Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς τη γη με δυνατότητα τηλεχειρισμού
Επιτήρηση μόνωσης 
Γαλβανική απομόνωση
Απαγωγός υπέρτασης βοηθητικής τροφοδοσίας
Κατηγορία προστασίας (κατά IEC 62103)
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Π/Υ/Β)
Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Μέγιστη ιδιοκατανάλωση (λειτουργία) / Ιδιοκατανάλωση (νυκτερινές ώρες)
Εξωτερική βοηθητική τάση τροφοδοσίας / Εξωτερική εφεδρική ασφάλεια βοηθητικής τροφοδοσίας
Τρόπος ψύξης
Είδος προστασίας ηλεκτρονικού συστήματος /Περιοχή σύνδεσης (κατά IEC 60529)
Πεδίο εφαρμογής
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
Απαιτούμενη ποσότητα καθαρού αέρα
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC 
Σύνδεση AC 
Οθόνη
Πρωτόκολλα επικοινωνίας/Sunny String-Monitor
Αναλογικές είσοδοι/Προστασία από υπέρταση για αναλογικές εισόδους
Μετασχηματιστής αυτοτροφοδοσίας
Μετασχηματιστής μέσης τάσης με άμορφο πυρήνα
Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης
Χρώμα περιβλήματος, πόρτας, βάσης, στέγης
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Central
400MV

Sunny Central
500MV

455 kW
1000 V

450 V - 820 V / 450 V - 820 V
450 V – 820 V

500 V
993 A
450 V

1
(8+8) + 2 DCHV

440 kVA / 400 kVA
20000 V / 18000 V – 22000 V
50 Hz, 60 Hz / 47 Hz … 63 Hz

50 Hz / 20000 V
12,7 A
< 3 %

567 kW
1000 V

450 V - 820 V / 450 V - 820 V
450 V – 820 V

500 V
1242 A
450 V

1
(8+8) + 2 DCHV

550 kVA / 500 kVA
20000 V / 18000 V – 22000 V
50 Hz, 60 Hz / 47 Hz … 63 Hz

50 Hz / 20000 V
15,9 A
< 3 %

1 / 0,9 σε υπερδιέγερση ... 0,9 σε υποδιέγερση
3 / 3 3 / 3

Μηχανοκίνητος αποζεύκτης φορτίου DC
Αποζεύκτης φορτίου ασφαλείας AC

Απαγωγός υπέρτασης τύπου II / Απαγωγός υπέρτασης τύπου I

97,5 % / 97,1 %

●
● / ○

●
●
●
I 

5300 /3600 / 2500 mm (208,7 / 141,7 / 98,4 inch)
30000 kg / 66139 lb

-20 °C … +45 °C / -4 °F … +113 °F
1500 W 3) / < 100 W + 720 W 5)

1000 m
6200 m³/h

Ακροδέκτης οπής/κλέμα τύπου κλωβού
 Ακροδέκτης οπής

Οθόνη κειμένου LCD
Ethernet, Modbus / RS485

2 x Ain 4) / ○
○
○
○

RAL 7035 / 7024 / 7024 / 7024
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, συμμόρφωση ΗΜΣ, συμμόρφωση CE, BDEW-MSRL / 

FGW / TR8⁶⁾, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007

SC 400MV-11

●
● / ○

●
●
●
I 

97,7 % / 97,3 %

30000 kg / 66139 lb
-20 °C … +45 °C / -4 °F … +113 °F

1500 W 3) / < 100 W + 720 W 5)

1000 m
6200 m³/h

 Ακροδέκτης οπής/κλέμα τύπου κλωβού 
Ακροδέκτης οπής

Οθόνη κειμένου LCD
Ethernet, Modbus / RS485

2 x Ain 4) / ○
○
○
○

RAL 7035 / 7024 / 7024 / 7024

SC 500MV-11

Εξαναγκασμένη ψύξη
IP20 / IP54

Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο
15 % … 95 %

3 x 230 V, 50 / 60 Hz / B 20 A, 3 πόλων
Εξαναγκασμένη ψύξη

IP20 / IP54
Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο

15 % … 95 %
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HE: High Efficiency, μετατροπέας χωρίς γαλβανική απομόνωση για σύνδεση στο μετασχηματιστή μέσης τάσης (τηρουμένων των προδιαγραφών SMA για το μετασχηματιστή)
1) Με 1,05 UAC, ονομ. και cos ϕ = 1 
2) Βαθμός απόδοσης προσδιοριζόμενος χωρίς ιδία τροφοδοσία με UDC = 500 V
3) Μέγιστη ισχύς σε μία φάση < 1400 W (ασύμμετρη κατανάλωση)
4) 1x αισθητήρας ακτινοβολίας και 1x πυρανόμετρο
5) Ξεχωριστά κατά απώλειες λειτουργίας χωρίς φορτίο του μετασχηματιστή και κατανάλωση του μετατροπέα
6) Με περιορισμένη δυναμική στήριξη δικτύου

Λάβετε υπόψη: σε ορισμένες χώρες, οι σταθμοί ενδέχεται να διαφέρουν από το απεικονιζόμενο σχέδιο

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP (@ 25 °C / @ 45 °C με 50Hz) 1)

Εύρος τάσης MPP (@ 25 °C με 60Hz) 1)

Ονομαστική τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP
Αριθμός εισόδων DC
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@ 25 °C) / ονομαστική ισχύ AC (@ 45 °C)
Ονομαστική τάση/εύρος AC
Συχνότητα δικτύου/Εύρος AC
Ονομαστική συχνότητα δικτύου/Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Μέγιστος συντελεστής παραμόρφωσης
Συντελεστής ισχύος με ονομαστική ισχύ/ρυθμιζόμενος συντελεστής μετατόπισης
Φάσεις τροφοδοσίας/Φάσεις σύνδεσης
Βαθμός απόδοσης 2)

Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπ. Βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Σημείο απομόνωσης πλευράς εισόδου
Σημείο απομόνωσης πλευράς εξόδου
Προστασία υπέρτασης DC/Προστασία υπέρτασης AC
Επιτήρηση δικτύου
Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς  τη γη / Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς τη γη με δυνατότητα τηλεχειρισμού
Επιτήρηση μόνωσης 
Γαλβανική απομόνωση
Απαγωγός υπέρτασης βοηθητικής τροφοδοσίας
Κατηγορία προστασίας (κατά IEC 62103)
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Π/Υ/Β)
Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Μέγιστη ιδιοκατανάλωση (λειτουργία) / Ιδιοκατανάλωση (νυκτερινές ώρες)
Εξωτερική βοηθητική τάση τροφοδοσίας / Εξωτερική εφεδρική ασφάλεια βοηθητικής τροφοδοσίας
Τρόπος ψύξης
Είδος προστασίας ηλεκτρονικού συστήματος /Περιοχή σύνδεσης (κατά IEC 60529)
Πεδίο εφαρμογής
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
Απαιτούμενη ποσότητα καθαρού αέρα
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC 
Σύνδεση AC 
Οθόνη
Πρωτόκολλα επικοινωνίας/Sunny String-Monitor
Αναλογικές είσοδοι/Προστασία από υπέρταση για αναλογικές εισόδους
Μετασχηματιστής αυτοτροφοδοσίας
Μετασχηματιστής μέσης τάσης με άμορφο πυρήνα
Διάταξη ζεύξης μέσης τάσης
Χρώμα περιβλήματος, πόρτας, βάσης, στέγης
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Central
630MV

723 kW
1000 V

500 V – 820 V / 500 V – 820 V
510 V – 820 V

550 V
1422 A
500 V

1
(8+8) + 2 DCHV

700 kVA / 630 kVA
20000 V / 18000 V – 22000 V
50 Hz, 60 Hz / 47 Hz … 63 Hz

50 Hz / 20000 V
20,2 A
< 3 %

1 / 0,9 σε υπερδιέγερση ... 0,9 σε υποδιέγερση
3 / 3

Μηχανοκίνητος αποζεύκτης φορτίου DC
Αποζεύκτης φορτίου ασφαλείας AC

Απαγωγός υπέρτασης τύπου II / Απαγωγός υπέρτασης τύπου I

97,8 % / 97,4 %

●
● / ○

●
●
●
I 

5300 / 3600 / 2500 mm (208,7 / 141,7 / 98,4 inch)
30000 kg / 66139 lb

-20 °C … +45 °C / -4 °F … +113 °F
1500 W3) / < 100 W + 860 W 5)

1000 m
6200 m³/h

Ακροδέκτης οπής/κλέμα τύπου κλωβού
Ακροδέκτης οπής

Οθόνη κειμένου LCD
Ethernet, Modbus/RS485

2 x Ain 4) / ○
○
○
○

RAL 7035 / 7024 / 7024 / 7024
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, συμμόρφωση ΗΜΣ, συμμόρφωση CE, BDEW-

MSRL / FGW / TR8⁶⁾, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007

SC 630MV-11

Εξαναγκασμένη ψύξη
IP20 / IP54

Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο
15 % … 95 %

3 x 230 V, 50 / 60 Hz / B 20 A, 3 πόλων
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SUNNY CENTRAL 400HE / 500HE / 630HE 
Αпοδεδειγμένη υψηλή αпόδοση
Μεγάλη ευελιξία και χαμηλότερο κόστος συστήματος με ακόμη μεγαλύτερη ισχύ. Η καταξιωμένη σειρά High 
Efficiency για απευθείας σύνδεση στο μετασχηματιστή μέσης τάσης εγγυάται σημαντικά πλεονεκτήματα χάρη 
στην ευφυή διαχείριση ισχύος. Με αυτό τον τρόπο, η μέγιστη ισχύς σε συνεχή λειτουργία αυξάνεται κατά δέκα 
τοις εκατό σε σύγκριση με την ονομαστική ισχύ, εφόσον η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν υπερβαίνει τους 
25 °C. Ταυτόχρονα, οι κεντρικοί μετατροπείς παρέχουν ολοκληρωμένες λειτουργίες διαχείρισης δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της επανατροφοδότησης  αμέσως μετά από πτώση της τάσης δικτύου.

Υψηλή απόδοση
• Εξαιρετική ειδική τιμή ισχύος
•  Πλήρης ονομαστική ισχύς έως 

50°C 
•  10 % περισσότερη ισχύς σε συ-

νεχή λειτουργία σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος έως 25°C

•  Βαθμός απόδοσης άνω του 98%

Ευελιξία
•  Ενσωματωμένη κεντρική διανομή  

DC για την άμεση σύνδεση των 
String-Monitor

•  Ευέλικτος σχεδιασμός εγκατάστα-
σης χάρη στην τάση εισόδου έως 
1.000 V

•  Σύνδεση έως και δύο εξωτερικών 
διανομέων DC για πολλαπλές 
δυνατότητες διαμόρϕωσης συστή-
ματος

Ασφάλεια
•  Ολοκληρωμένες λειτουργίες 

διαχείρισης δικτύου
•  Άριστη επιτήρηση όλων των 

φωτοβολταϊκών στοιχειοσειρών 
επιτόπου
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Κεντρικοί μετατροπείς
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SUNNY CENTRAL 400HE / 500HE / 630HE

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP (@ 25 °C / @ 50 °C με 50Hz) 1)

Εύρος τάσης MPP (@ 25 °C με 60Hz) 1)

Ονομαστική τάση εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP
Αριθμός εισόδων DC
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@ 25 °C) / Ονομαστική AC ισχύς (@50°C) 
Ονομαστική τάση AC / Εύρος
Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος
Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Μέγιστος συντελεστής παραμόρφωσης
Συντελέστης ισχύος με ονομαστική ισχύ / Συντελεστής μετατόπισης ρυθμιζόμενος
Φάσεις τροφοδοσίας, φάσεις σύνδεσης
Βαθμός απόδοσης 2)

Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπ. βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Σημείο απομόνωσης πλευράς εισόδου
Σημείο απομόνωσης πλευράς εξόδου
Προστασία από υπέρταση DC, προστασία από υπέρταση AC
Επιτήρηση δικτύου
Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς τη γη / Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς τη γη με δυνατότητα τηλεχειρισμού
Επιτήρηση μόνωσης
Κατηγορία προστασίας (κατά IEC 62103)
Γενικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (Π/Υ/Β)
Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Εκπομπή θορύβου3)

Μέγιστη ιδιοκατανάλωση (λειτουργία) / Ιδιοκατανάλωση (νυκτερινές ώρες)
Εξωτερική βοηθητική τάση τροφοδοσίας
Τρόπος ψύξης
Είδος προστασίας ηλεκτρονικού συστήματος/ Εύρος σύνδεσης (κατά IEC 60529)
Πεδίο εφαρμογής
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
Απαιτούμενη ποσότητα καθαρού αέρα
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC 
Σύνδεση AC
Οθόνη
Πρωτόκολλα επικοινωνίας / Sunny String-Monitor
Αναλογικές είσοδοι / Προστασία από υπέρταση για αναλογικές εισόδους
Μετασχηματιστής ιδιοτροφοδότησης
Επιτήρηση εγκατάστασης
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Central
400HE

Sunny Central
500HE

448 kW
1000 V

450 V – 820 V / 450 V – 820 V
450 V – 820 V

500 V
450 V
993 A

1
(8+8) + 2 DCHV

440 kVA / 400 kVA
270 V / 243 V – 297 V

50 Hz, 60 Hz / 47 Hz … 63 Hz
50 Hz / 270 V

941 A
< 3 % 

560 kW
1000 V

450 V – 820 V / 450 V – 820 V
450 V – 820 V

500 V
450 V

1242 A
1

(8+8) + 2 DCHV

550 kVA / 500 kVA
270 V / 243 V – 297 V

50 Hz, 60 Hz / 47 Hz … 63 Hz
50 Hz / 270 V

1176 A
< 3 % 

3 / 3

98,6 % / 98,4 %

3 / 3

98,6 % / 98,4 %

1 / 0,9 σε υπερδιέγερση ... 0,9 σε υποδιέγερση

Μηχανοκίνητος αποζεύκτης φορτίου DC
Αποζεύκτης φορτίου ασφαλείας AC

Απαγωγός υπέρτασης τύπου II / Απαγωγός υπέρτασης τύπου I
●

● / ○
●
I

●
● / ○

●
I

1900 kg / 4189 lb
-20 °C … +50 °C / -4 °F … +122 °F

56,27 db(A)
1500 W 4) / < 100 W

1900 kg / 4189 lb
-20 °C … +50 °C / -4 °F … +122 °F

56,95 db(A)
1500 W 4) / < 100 W

Χωρίς κλιματισμό σε εσωτερικούς χώρους
15 % … 95 %

1000 m
6200 m³/h

Ακροδέκτης οπής/κλέμα τύπου κλωβού
Ακροδέκτης οπής

Οθόνη κειμένου LCD
Ethernet, Modbus/RS485

2 x Ain 5) / ○
○

Προαιρετικά (μέσω Sunny Portal)

Χωρίς κλιματισμό σε εσωτερικούς χώρους
15 % … 95 %

1000 m
6200 m³/h

Ακροδέκτης οπής/κλέμα τύπου κλωβού
Ακροδέκτης οπής

Οθόνη κειμένου LCD
Ethernet, Modbus/RS485

2 x Ain 5) / ○
○

Προαιρετικά (μέσω Sunny Portal)

SC 400HE-11 SC 500HE-11

IP20 / IP20

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, συμμόρφωση ΗΜΣ, συμμόρφωση CE, 
BDEW-MSRL / FGW / TR8⁶⁾, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, 

R.D. 661 / 2007, Golden Sun CGC / GF 001:2009

2800 / 2120 / 850 mm (110,3 / 83,5 / 33,5 inch)

3 x 230 V, 50 / 60 Hz  
Εξαναγκασμένη ψύξη

3 x 230 V, 50 / 60 Hz  
Εξαναγκασμένη ψύξη



Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP (@ 25 °C / @ 50 °C με 50Hz) 1)

Εύρος τάσης MPP (@ 25 °C με 60Hz) 1)

Ονομαστική τάση εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP
Αριθμός εισόδων DC
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@ 25 °C) / Ονομαστική AC ισχύς (@50°C) 
Ονομαστική τάση AC / Εύρος
Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος
Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Μέγιστος συντελεστής παραμόρφωσης
Συντελέστης ισχύος με ονομαστική ισχύ / Συντελεστής μετατόπισης ρυθμιζόμενος
Φάσεις τροφοδοσίας, φάσεις σύνδεσης
Βαθμός απόδοσης 2)

Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπ. βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Σημείο απομόνωσης πλευράς εισόδου
Σημείο απομόνωσης πλευράς εξόδου
Προστασία από υπέρταση DC, προστασία από υπέρταση AC
Επιτήρηση δικτύου
Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς τη γη / Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς τη γη με δυνατότητα τηλεχειρισμού
Επιτήρηση μόνωσης
Κατηγορία προστασίας (κατά IEC 62103)
Γενικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (Π/Υ/Β)
Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Εκπομπή θορύβου3)

Μέγιστη ιδιοκατανάλωση (λειτουργία) / Ιδιοκατανάλωση (νυκτερινές ώρες)
Εξωτερική βοηθητική τάση τροφοδοσίας
Τρόπος ψύξης
Είδος προστασίας ηλεκτρονικού συστήματος/ Εύρος σύνδεσης (κατά IEC 60529)
Πεδίο εφαρμογής
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
Απαιτούμενη ποσότητα καθαρού αέρα
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC 
Σύνδεση AC
Οθόνη
Πρωτόκολλα επικοινωνίας / Sunny String-Monitor
Αναλογικές είσοδοι / Προστασία από υπέρταση για αναλογικές εισόδους
Μετασχηματιστής ιδιοτροφοδότησης
Επιτήρηση εγκατάστασης
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου
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Κεντρικοί μετατροπείς

HE:  High Efficiency, μετατροπέας χωρίς γαλβανική απομόνωση για σύνδεση στο μετασχηματιστή μέσης τάσης 
(τηρουμένων των προδιαγραφών SMA για το μετασχηματιστή)

1) Με 1,05 UAC, ονομ. και cos ϕ = 1
2) Βαθμός απόδοσης προσδιοριζόμενος χωρίς αυτοτροφοδοσία με UDC = 500 V
3) Στάθμη ηχητικής πίεσης σε απόσταση 10 m
4) Μέγιστη ισχύς σε μία φάση < 1400 W (ασύμμετρη κατανάλωση)
5) 1x αισθητήρας ακτινοβολίας και 1x πυρανόμετρο
6)  Με περιορισμένη δυναμική στήριξη δικτύου

Άλλοι εξοπλισμοί: θέρμανση, διακόπτης έκτακτης ανάγκης

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Central
630HE

 

713 kW
1000 V

500 V – 820 V / 500 V – 820 V
510 V – 820 V

550 V
500 V

1422 A
1

(8+8) + 2 DCHV

700 kVA / 630 kVA
315 V / 284 V – 346 V

50 Hz, 60 Hz / 47 Hz … 63 Hz
50 Hz / 315 V

1283 A
< 3 % 

3 / 3

98,6 % / 98,4 %

1 / 0,9 σε υπερδιέγερση ... 0,9 σε υποδιέγερση

Μηχανοκίνητος αποζεύκτης φορτίου DC
Αποζεύκτης φορτίου ασφαλείας AC

Απαγωγός υπέρτασης τύπου II / Απαγωγός υπέρτασης τύπου I
●

● / ○
●
I

1900 kg / 4189 lb
-20 °C … +50 °C / -4 °F … +122 °F

64,2 db(A)
1500 W 4) / < 100 W

Χωρίς κλιματισμό σε εσωτερικούς χώρους
15 % … 95 %

1000 m
6200 m³/h

Ακροδέκτης οπής/κλέμα τύπου κλωβού
Ακροδέκτης οπής

Οθόνη κειμένου LCD
Ethernet, Modbus/RS485

2 x Ain 5) / ○
○

Προαιρετικά (μέσω Sunny Portal)

SC 630HE-11

IP20 / IP20

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, συμμόρφωση ΗΜΣ, συμμόρφωση CE, 
BDEW-MSRL / FGW / TR8⁶⁾, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, 

R.D. 661 / 2007, Golden Sun CGC / GF 001:2009

2800 / 2120 / 850 mm (110,3 / 83,5 / 33,5 inch)

3 x 230 V, 50 / 60 Hz  
Εξαναγκασμένη ψύξη
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SUNNY CENTRAL 250 / 250HE / 350 
Απευθείας σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης
Με τους αξιόπιστους Sunny Central 250 και 350, οι φορείς αξιοποίησης εγκαταστάσεων μεσαίας και μεγά-
λης κλίμακας σε υπαίθριους χώρους και σε στέγες με ομοιογενή δομή επιτυγχάνουν πολύ υψηλή ενεργειακή 
απόδοση. Στην πλευρά DC, οι κεντρικοί μετατροπείς διαθέτουν πέντε, οκτώ ή δώδεκα ασφαλισμένες εισόδους 
αντίστοιχα για τα κουτιά διανομής DC. Στην πλευρά AC, μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους περισσότερες 
συσκευές, κι έτσι η φωτοβολταϊκή γεννήτρια μπορεί να παράγει ισχύ της τάξης ορισμένων Megawatt. Οι 
μετατροπείς Sunny Central 250 και 350 συνδέονται απευθείας με το δίκτυο της χαμηλής τάσης, ενώ ο Sunny 
Central 250HE μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε ένα μετασχηματιστή μέσης τάσης.

Ασφάλεια
•   Μηχανοκίνητος αποζεύκτης  στην 

πλευρά DC
•  Προστασία από υπέρταση στην 

πλευρά DC και AC

Καλύτερη επικοινωνία
•   Απλή απομακρυσμένη προσπέλα-

ση μέσω εξ αποστάσεως 
πρόσβασης 

•  Αποστολή μηνυμάτων κατάστασης 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
ή SMS

Προαιρετικά
•  Επιτήρηση βλάβης 

στοιχειοσειράς
•  Διευρυμένο εύρος τιμών τάσης 

εισόδου DC έως 1000 V
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Κεντρικοί μετατροπείς
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SUNNY CENTRAL 250 / 250HE / 350

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP (@ 25 °C)
Ονομαστική τάση εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP
Αριθμός εισόδων DC
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@ 25 °C)  
Ονομαστική τάση AC
Ονομαστική συχνότητα AC
Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Μέγιστος συντελεστής παραμόρφωσης
Συντελεστής ισχύος με ονομαστική ισχύ
Φάσεις τροφοδοσίας, φάσεις σύνδεσης
Βαθμός απόδοσης 2)

Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπ. βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Σημείο απομόνωσης πλευράς εισόδου
Σημείο απομόνωσης πλευράς εξόδου
Προστασία από υπέρταση DC, προστασία από υπέρταση AC
Επιτήρηση δικτύου
Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς τη γη / Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς τη με δυνατότητα τηλεχειρισμού
Επιτήρηση μόνωσης 
Γαλβανική απομόνωση
Απαγωγός υπέρτασης βοηθητικής τροφοδοσίας
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Π/Υ/Β)
Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Μέγιστη ιδιοκατανάλωση (λειτουργία) / Ιδιοκατανάλωση (νυκτερινές ώρες)
Εξωτερική βοηθητική τάση τροφοδοσίας
Τρόπος ψύξης
Είδος προστασίας ηλεκτρονικού συστήματος /Περιοχή σύνδεσης (κατά IEC 60529)
Πεδίο εφαρμογής
Μέγιστη επιτρεπόμενη τμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
Απαιτούμενη ποσότητα καθαρού αέρα
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC / Σύνδεση AC
Οθόνη
Πρωτόκολλα επικοινωνίας / Sunny String-Monitor
Αναλογικές είσοδοι / Προστασία από υπέρταση για αναλογικές εισόδους
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος) 5)

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Central
250

Sunny Central
250HE

262 kW
880 V / 1000V προαιρετικά

450 V – 820 V 1)

500 V
450 V
591 A

1
8

250 kVA 
360 V – 440 V
50 Hz, 60 Hz

50 Hz / 400 V
361 A
< 3 % 

1
3 / 3

96,1 % / 95,2 %

261 kW
880 V / 1000V προαιρετικά

450 V – 820 V 1)

500 V
450 V
591 A

1
8

250 kVA
243 V – 297 V
50 Hz, 60 Hz

50 Hz / 270 V
535 A
< 3 % 

1
3 / 3

97,5 % / 96,7 %

Μηχανοκίνητος διακόπτης ισχύος DC
Διακόπτης ισχύος AC

Απαγωγός υπέρτασης τύπου II / Απαγωγός υπέρτασης τύπου I
●

○ / —
○
●
●

●
○ / —

○
—
●

2070 kg / 4563 lb
-20 °C … +40 °C / -4 °F … +104 °F

1500 W / < 80 W
230/400V (3/N/PE)

1170 kg / 2580 lb
-20 °C … +40 °C / -4 °F … +104 °F

1500 W / < 80 W
230/400V (3/N/PE)

IP20 / IP20
Χωρίς κλιματισμό σε εσωτερικούς χώρους

15 % … 95 %
1000 m

4200 m³/h

Ακροδέκτης οπής / Ακροδέκτης οπής
Οθόνη κειμένου LCD

Ethernet / RS485
2 x A_in 4) / ○

IP20 / IP20
Χωρίς κλιματισμό σε εσωτερικούς χώρους

15 % … 95 %
1000 m

3500 m³/h

Ακροδέκτης οπής / Ακροδέκτης οπής
Οθόνη κειμένου LCD

Ethernet / RS485
2 x Ain 4) / ○

SC 250 SC 250HE

Εξαναγκασμένη ψύξη

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, συμμόρφωση CE, συμμόρφωση 
ΕΟΚ, R.D. 1663 / 2000

2120 / 2400 3) / 850 mm (83,5 / 94,5 / 33,5 ίντσες)
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Κεντρικοί μετατροπείς

1) Με 1,05 UAC, ονομ. και cos ϕ= 1
2) Βαθμός απόδοσης προσδιοριζόμενος χωρίς ιδιοτροφοδότηση 
3) Στην επιλογή EVR, το ύψος του πίνακα ελέγχου αυξάνεται κατά 210 mm
4) Σύνδεση με αναλογικό αισθητήρα τεχνολογίας δύο και τεσσάρων αγωγών
5) Συμμόρφωση EΟΚ: διαχείριση ασφαλείας δικτύου και στατική στήριξη τάσης

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP (@ 25 °C)
Ονομαστική τάση εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP
Αριθμός εισόδων DC
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@ 25 °C)
Ονομαστική τάση AC
Συχνότητα δικτύου AC
Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Μέγιστος συντελεστής παραμόρφωσης
Συντελεστής ισχύος με ονομαστική ισχύ / Συντελεστής μετατόπισης ρυθμιζόμενος
Φάσεις τροφοδοσίας, φάσεις σύνδεσης
Βαθμός απόδοσης 2)

Μέγιστη βαθμός απόδοσης / Ευρωπ. βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Σημείο απομόνωσης πλευράς εισόδου
Σημείο απομόνωσης πλευράς εξόδου
Προστασία από υπέρταση DC, Προστασία από υπέρταση AC
Επιτήρηση δικτύου
Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς γη / Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς με δυνατότητα τηλεχειρισμού
Επιτήρηση μόνωσης 
Γαλβανική απομόνωση
Απαγωγός υπέρτασης βοηθητικής τροφοδοσίας
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Π/Υ/Β)
Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Μέγιστη ιδιοκατανάλωση (λειτουργία) / Ιδιοκατανάλωση (νυκτερινές ώρες)
Εξωτερική βοηθητική τάση τροφοδοσίας
Εξωτερική εφεδρική ασφάλεια βοηθητικής τροφοδοσίας
Τρόπος ψύξης
Είδος προστασίας ηλεκτρονικού συστήματος /Περιοχή σύνδεσης (κατά IEC 60529)
Πεδίο εφαρμογής
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
Απαιτούμενη ποσότητα καθαρού αέρα
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC / Σύνδεση AC
Οθόνη
Πρωτόκολλα επικοινωνίας / Sunny String-Monitor
Αναλογικές είσοδοι / Προστασία από υπέρταση για αναλογικές εισόδους
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος) 5)

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Central
350

 

369 kW
880 V / 1000V προαιρετικά

450 V – 820 V 1)

500 V
450 V
800 A

1
12

350 kVA 
360 V – 440 V
50 Hz, 60 Hz

50 Hz / 400 V
505 A
< 3 % 

1
3 / 3

96 % / 95,2 %

Μηχανοκίνητος αποζεύκτης φορτίου DC
Διακόπτης ισχύος AC

Απαγωγός υπέρτασης τύπου II / Απαγωγός υπέρτασης τύπου I
●

○ / —
○
●
●

2800 kg / 6173 lb
-20 °C … +40 °C / -4 °F … +104 °F

2500 W / < 70 W

IP20 / IP20
Χωρίς κλιματισμό σε εσωτερικούς χώρους

15 % … 95 %
1000 m

6500 m³/h

Ακροδέκτης οπής / Ακροδέκτης οπής
Οθόνη κειμένου LCD

Ethernet / RS485
2 x Ain4) / ○

SC 350

Εξαναγκασμένη ψύξη

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, συμμόρφωση CE, συμμόρφωση ΕΟΚ, R.D. 
1663 / 2000

2120 / 2800 3) / 850 mm (83,5 / 110,3 / 33,5 inch)

230/400V (3/N/PE)  
B 16 A, 3 Pole
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SUNNY CENTRAL 100 OUTDOOR / 100 INDOOR 
Συγκεντρωμένη ισχύς σε ελκυστική τιμή
Ισχυρός και αποδοτικός: Ο Sunny Central 100 Outdoor με το ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες κέλυφός 
του και το μεγάλο εύρος θερμοκρασίας αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή για αξιόπιστη λειτουργία 
στην ύπαιθρο – ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος. Οι φορείς αξιοποίησης φωτοβολταϊκών 
εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας έχουν διπλό όφελος: η συμπαγής κατασκευή μειώνει σημαντικά το κόστος 
τοποθέτησης, και χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία μετασχηματιστών ο μέγιστος βαθμός απόδοσης αυξά-
νεται ακόμα περισσότερο. Επομένως, αποτελεί τον πιο αποδοτικό κεντρικό μετατροπέα της κατηγορίας του. 
Η έκδοση Indoor  διαθέτει ειδικό σύστημα αερισμού για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Ευελιξία
•  Για εξωτερική και εσωτερική τοπο-

θέτηση 
•  Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας

από –20°C έως +50°C
•  Συμπαγής κατασκευή, εύκολη 

τοποθέτηση

Οικονομία 
•  Μέγιστος βαθμός απόδοσης 

97,6 % χάρη στην τεχνολογία του 
άμορφου μετασχηματιστή

Ασφάλεια
•  Επιτήρηση εγκατάστασης μέσω 

ενσωματωμένου καταγραφέα 
δεδομένων

•  Απλή απομακρυσμένη προσπέλα-
ση μέσω εξ’ αποστάσεως 
πρόσβασης

Προαιρετικά
•  Επιτήρηση βλάβης 

στοιχειοσειράς
•  Λειτουργία με γειωμένη 

φωτοβολταϊκή γεννήτρια
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Κεντρικοί μετατροπείς
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SUNNY CENTRAL 100 OUTDOOR / 100 INDOOR

Castel Viscardo, Ιταλία



Κεντρικοί μετατροπείς

1) Με 1,05 UAC, ονομ. και cos ϕ = 1
2) Μέτρηση βαθμού απόδοσης χωρίς ιδιοτροφοδότηση 
3)  Τήρηση των ονομαστικών τιμών για θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι + 40°C. Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +50 °C, 

τήρηση των ονομαστικών τιμών για 2 ώρες.
4) Σύνδεση για αναλογικό αισθητήρα του πελάτη με συνδεσμολογία δύο και τεσσάρων αγωγών

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP (@ 25 °C)
Ονομαστική τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP
Αριθμός εισόδων DC
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@ 25 °C)
Ονομαστική ισχύς AC / Εύρος
Συχνότητα δικτύου AC
Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Μέγιστος συντελεστής παραμόρφωσης
Συντελεστής ισχύος με ονομαστική ισχύ
Φάσεις τροφοδοσίας, φάσεις σύνδεσης
Βαθμός απόδοσης 2)

Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπ. βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Σημείο απομόνωσης πλευράς εισόδου
Σημείο απομόνωσης πλευράς εξόδου
Επιτήρηση δικτύου
Επιτήρησης βραχυκύκλωσης προς γη
Επιτήρηση μόνωσης
Γαλβανική απομόνωση
Απαγωγός υπέρτασης βοηθητικής τροφοδοσίας
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Π/Υ/Β)

Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Μέγιστη ιδιοκτανάλωση (λειτουργία) / Ιδιοκατανάλωση (νυκτερινές ώρες)
Εξωτερική τάση βοηθητικής τροφοδοσίας
Τρόπος ψύξης
Είδος προστασίας ηλεκτρονικού συστήματος/Περιοχή σύνδεσης (κατά IEC 60529)

Πεδίο εφαρμογής
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
Απαιτούμενη ποσότητα καθαρού αέρα
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC / Σύνδεση AC
Οθόνη
Πρωτόκολλα επικοινωνίας / Sunny String-Monitor
Αναλογικές είσοδοι / Προστασία από υπέρταση για αναλογικές εισόδους
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Central 100
Outdoor / Indoor

Sunny Central 100
Outdoor / Indoor HE

105 kW
1000 V

450 V – 820 V 1)

500 V
235 A

1
3

100 kVA
400 V / 360 V – 440 V

50 Hz, 60 Hz
50 Hz / 400 V

145 A
< 3 %

1
3 / 3

97,6 % / 97 % 

Μηχανοκίνητος διακόπτης ισχύος DC
○
●
○
○
●
●

1835 / 1280 / 830 mm
(72,3 / 50,4 / 32,7 ίντσες)

925 kg
-20 °C … +50 °C 3)

1000 W / < 50 W
230 V, 50 / 60 Hz 

Εξαναγκασμένη ψύξη
Outdoor IP54, IP44 / IP54, IP44

Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο
15 % … 95 %

1000 m
2300 m³/h

Ακροδέκτης οπής / Ακροδέκτης οπής
Οθόνη κειμένου LCD

Ethernet / RS485
Προαιρετικά 1 x PT 100, 2 x A_in 4) / ○

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, 
συμμόρφωση CE, R.D. 1663 / 2000

SC 100 Outdoor

105 kW
1000 V

450 V – 820 V 1)1)

500 V
235 A

1
3

100 kVA
300 V / 270 V – 330 V

50 Hz, 60 Hz
50 Hz / 300 V

193 A
< 3 %

1
3 / 3

97,6 % / 97 %

Μηχανοκίνητος αποζεύκτης φορτίου DC
○
●
○
○
—
●

1835 / 1280 / 830 mm
(72,3 / 50,4 / 32,7 ίντσες)

505 kg
-20 °C … +50 °C 3)

1000 W / < 50 W
230 V, 50 / 60 Hz

Εξαναγκασμένη ψύξη
IP54, IP44 / IP54, IP44 

Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο
15 % … 95 %

1000 m
2300 m³/h

Ακροδέκτης οπής / Ακροδέκτης οπής
Οθόνη κειμένου LCD

Ethernet / RS485
Προαιρετικά 1 x PT 100, 2 x A_in 4) / ○

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, 
συμμόρφωση CE, R.D. 1663 / 2000

SC 100 Indoor/OutdoorHE

Indoor IP20 / IP20
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SUNNY CENTRAL 500HE-US 
Η λύση για σταθμούς ηλιακής ενέργειας στη Βόρεια Αμερική
Εξατομικευμένη ισχύς σε μεγάλους σταθμούς ηλιακής ενέγειας.  Σε συνδυασμό με έναν εξωτερικό μετασχηματι-
στή, ο Sunny Central 500HE-US μπορεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε δίκτυο και να το στηρίζει ενεργά με τη νέα 
λειτουργία διαχείρισης δικτύου. Το κέλυφος για εξωτερική χρήση με σύστημα ψύξης OptiCool και η ξεχωριστή 
περιοχή σύνδεσης εξασφαλίζουν εύκολη εγκατάσταση και περιορισμένο κόστος συστήματος. Με κορυφαίο 
βαθμό απόδοσης 98,6% αυτός ο μετατροπέας ξεπερνά κάθε συσκευή στην αντίστοιχη κατηγορία ισχύος. 
Κατ’ επιλογή, η SMA παραδίδει και ολοκληρωμένους σταθμούς κλίμακας Megawatt με δύο μετατροπείς, 
εξωτερικούς διακόπτες απομόνωσης AC/DC κεντρικά σε μία μονάδα Disconnect Unit και μετασχηματιστή.

Υψηλή απόδοση
•  Μέγιστος βαθμός απόδοσης 

98,6 %
•  Ενδείκνυται για θερμοκρασία περι-

βάλλοντος έως 122 °F / 50 °C
•  Ευφυής διαχείριση θερμοκρασίας 

OptiCool

Ελάχιστο κόστος 
συστήματος
•  Άμεση εγκατάσταση σε ανοιχτό 

χώρο χάρη στο περίβλημα εξωτερι-
κού χώρου

•  Εύκολη εγκατάσταση χάρη στην 
ξεχωριστή περιοχή σύνδεσης

• Απλή σύνδεση σε όλα τα δίκτυα

Δυνατός пεριϕερειακός 
εξοπλισμός 
•   Συμβατή με το σύστημα NEC-2011 

μονάδα αποσύνδεσης (Disconnect Unit)
• Κουτιά Circuit Combiner 
• Sunny Central String-Monitor-US 
•  Διατίθεται ως ενσωματωμένη ολο-

κληρωμένη λύση

Περιλαμβάνει τη διαχείριση 
δικτύου
• Έλεγχος άεργης ισχύος
• Έλεγχος ενεργής ισχύος
• Anti-Islanding
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Κεντρικοί μετατροπείς

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP
Ονομαστική τάση εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP
Αριθμός εισόδων DC
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@ 25 °C) / Ονομαστική AC (@50°C) 
Ονομαστική τάση AC / Εύρος
Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος
Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Μέγιστος συντελεστής παραμόρφωσης
Συντελέστης ισχύος με ονομαστική ισχύ / 
Συντελεστής μετατόπισης ρυθμιζόμενος
Φάσεις τροφοδοσίας, φάσεις σύνδεσης
Βαθμός απόδοσης 3)

Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπ. βαθμός απόδοσης / CEC
Διατάξεις προστασίας
Σημείο απομόνωσης πλευράς εισόδου
Σημείο απομόνωσης πλευράς εξόδου
Προστασία από υπέρταση DC / Προστασία από υπέρταση AC
Επιτήρηση δικτύου
Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς γη
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Π/Υ/Β)

Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Εκπομπή θορύβου
Μέγιστη ιδιοκατανάλωση (λειτουργία) / Ιδιοκατανάλωση (νυκτερινές ώρες)
Τρόπος ψύξης
Είδος προστασίας
Πεδίο εφαρμογής
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
Απαιτούμενη ποσότητα καθαρού αέρα
Εξοπλισμός
Οθόνη
Πρωτόκολλα επικοινωνίας 
Μετασχηματιστής αυτοτροφοδοσίας
Επιτήρηση εγκατάστασης
Χρώμα περιβλήματος / πόρτας / βάσης / στέγης
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Central
500HE-US

513 kW 1)

600V
330 V – 600 V 

380 V
330 V

1600 A
1

6 – 9

500 kVA / 351 kVA
200  V / 180 V – 220 V  2)

60 Hz / 59,3 Hz … 60,5 Hz
60 Hz / 200 V

1470 A
3 % 

> 0,99 /0,9 σε υπερδιέγερση ... 
0,9 σε υποδιέγερση

3 / 3

98,6 % / 97,9 % / 98,0 %

Μηχανοκίνητο ρελέ
Διακόπτης ισχύος AC

○ / ○
●
●

2562 / 2277 / 956 mm 
(101 / 90 / 38 ίντσες)

1800 kg
-25 °C … +50 °C / -13 °F … +122 °F 4)

59,3 db(A) 5)

1700 W / < 110 W
OptiCool
NEMA 3R

Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο
15 % … 95 %

4000 m 6)

3000 m³/h

Οθόνη γραφικών LCD
Ethernet, Modbus, TCP, αναλογική επικοινωνία

●
Προαιρετικά (μέσω Sunny Portal)

RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004
Συμμόρφωση ΗΜΣ κατά FCC, 

μέρος 15, κατηγορία A, UL 1741, 
UL 1998, IEEE 1547

SC 500HE-US

 

 

 

1) Τα στοιχεία ισχύουν για τιμές ακτινοβολίας με STC
2) Εύρος τάσης AC για πλήρη ενεργή ισχύ: 196 V – 210 V
3) Μέτρηση χωρίς ιδιοτροφοδότηση με UDC = 330 V
4) Μέγιστη θερμοκρασία υπό ονομαστικές συνθήκες +45 °C / +113 °F
5) Στάθμη ηχητικής πίεσης σε απόσταση 10 m
6) Καμία μείωση ισχύος έως 1000 m, πέραν αυτού 5 % ανά 1000 m
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SUNNY CENTRAL 250-US / 500-US 
Ιδανικοί για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στη Βόρεια Αμερική
Οι δύο δοκιμασμένοι κεντρικοί μετατροπείς είναι ιδανικοί για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στη Βόρεια Αμερι-
κή. Ο ενσωματωμένος μετασχηματιστής επιτρέπει απευθείας σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης και χάρη στο 
κέλυφος για εξωτερική χρήση με σύστημα ψύξης OptiCool , οι συσκευές εγκαθίστανται σχεδόν σε οποιοδή-
ποτε σημείο. Ο σημαντικός για μετασχηματιστές, μέγιστος βαθμός απόδοσης έως 97,5% ξεχωρίζει όπως και 
η εύκολη επιτήρηση και απομακρυσμένη συντήρηση μέσω του ενσωματωμένου καταγραφέα δεδομένων – κατ' 
επιλογή με διεπαφή Modbus, RS485, Ethernet ή OPC. 

Αυξημένη απόδοση 
•  Μέγιστος βαθμός απόδοσης 97,5 %
•  Απευθείας σύνδεση στο δίκτυο 

480 V
•  Ενδείκνυται για θερμοκρασία περι-

βάλλοντος έως 122 °F/50 °C

Ασφάλεια
•  Γαλβανική απομόνωση 
•  Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες 

περίβλημα
•  Ενσωματωμένος καταγραφέας 

δεδομένων 
•  Απλή απομακρυσμένη προσπέλα-

ση και συντήρηση μέσω απομακρυ-
σμένης πρόσβασης

Δυνατός пεριϕερειακός 
εξοπλισμός
•  Συμβατή με το σύστημα NEC 

2011 μονάδα αποσύνδεσης 
(Disconnect Unit)

•  Πίνακες Circuit Combiner για 
συγκέντρωση στοιχειοσειρών

• Sunny Central String Monitor US
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Κεντρικοί μετατροπείς

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP
Ονομαστική τάση εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP
Αριθμός εισόδων DC
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@ 25 °C) / Ονομαστική ισχύς AC (@ 50 °C) 
Ονομαστική τάση AC / Εύρος
Ονομαστική συχνότητα AC / Εύρος
Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Μέγιστος συντελεστής παραμόρφωσης
Συντελεστής ισχύος με ονομαστική ισχύ
Φάσεις τροφοδοσίας, φάσεις σύνδεσης
Βαθμός απόδοσης 3)

Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπ. βαθμός απόδοσης / CEC
Διατάξεις προστασίας
Σημείο απομόνωσης πλευράς εισόδου
Σημείο απομόνωσης πλευράς εξόδου
Προστασία από υπέρταση DC / Προστασία από υπέρταση AC
Επιτήρηση δικτύου
Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς τη γη
Γαλβανική απομόνωση
Γενικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (Π/Υ/Β)

Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Εκπομπή θορύβου
Μέγιστη ιδιοκατανάλωση (λειτουργία) / Ιδιοκατανάλωση (νυκτερινές ώρες)
Τρόπος ψύξης
Είδος προστασίας
Πεδίο εφαρμογής
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
Απαιτούμενη ποσότητα καθαρού αέρα
Εξοπλισμός
Οθόνη
Πρωτόκολλα επικοινωνίας
Μετασχηματιστής ιδιοτροφοδότησης 
Επιτήρηση εγκατάστασης
Χρώμα περιβλήματος, πόρτας, βάσης, στέγης
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

260 kW 1)

600V
330 V – 600 V 

380 V
330 V
800 A

1
4. 6

250 kVA / 173,5 kVA
277 V / 480 V / 422 V – 528 V 2)

60 Hz / 59,3 Hz … 60,5 Hz
60 Hz / 480 V

300 A
3 % 

> 0,99
3 / 3

97,5 % / 96,6 % / 97,0 %

Μηχανοκίνητο ρελέ
Μηχανοκίνητο ρελέ

— / —
●
●
●

2786 / 2027 / 830 mm 
(110 / 80 / 33 ίντσες)

1900 kg
-25 °C … +50 °C /  -13 °F … +122 °F 4)

51,6 db(A) 5)

800 W / < 70 W
OptiCool
NEMA 3R

Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο
15 % … 95 %

4000 m 6)

4000 m³/h

Οθόνη κειμένου LCD
Ethernet, Modbus, TCP, αναλογική επικοινωνία 

●
Προαιρετικά (μέσω Sunny Portal)

RAL 7032 / 7032 / 7045 / 7045

516 kW 1)

600V
330 V – 600 V 

380 V
330 V

1600 A
1

6 – 9

500 kVA / 351 kVA
277 V / 480 V / 422 V – 528 V 2)

60 Hz / 59,3 Hz … 60,5 Hz
60 Hz / 480 V

600 A
3 % 

> 0,99
3 / 3

97,4 % / 96,9 % / 97,0 %

Μηχανοκίνητο ρελέ
Μηχανοκίνητο ρελέ

○ / ○
●
●
●

3536 / 2027 / 930 mm
(140 / 80 / 37 ίντσες)

3250 kg
-25 °C … +50 °C/  -13 °F … +122 °F 4)

53,9 db(A) 5)

1500 W / < 80 W
OptiCool
NEMA 3R

Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο
15 % … 95 %

4000 m 6)

6000 m³/h

Οθόνη κειμένου LCD
Ethernet, Modbus, TCP, αναλογική επικοινωνία 

●
Προαιρετικά (μέσω Sunny Portal)

RAL 7032 / 7032 / 7045 / 7045

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Central
250-US

Sunny Central
500-US

Συμμόρφωση ΗΜΣ κατά FCC, μέρος 15, κατηγορία A, UL 1741, 
UL 1998, IEEE 1547

SC 250U SC 500U

1) Τα στοιχεία ισχύουν για τιμές ακτινοβολίας με STC
2) Εύρος τάσης AC για πλήρη ενεργή ισχύ: 480 V – 514 V
3) Μέτρηση χωρίς ιδιοτροφοδότηση με UDC = 330 V
4) Μέγιστη θερμοκρασία υπό ονομαστικές συνθήκες +45 °C / +113 °F
5) Στάθμη ηχητικής πίεσης σε απόσταση 10 m
6) Καμία μείωση ισχύος έως 1000 m, πέραν αυτού 5 % ανά 1000 m
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DISCONNECT UNIT
Πλήρης συμμόρφωση NEC σε ένα και μόνο πίνακα ελέγχου
Η νέα μονάδα αποσύνδεσης Disconnect Unit συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες ασφαλείας σε ένα και μόνο 
περίβλημα μικρών διαστάσεων. Η συσκευή είναι ιδανική για όλους τους κεντρικούς μετατροπείς Sunny 
Central με τάση εγκατάστασης από 600 έως 1.000 V που χρησιμοποιούνται στη Βόρεια Αμερική. Όλοι οι 
αποζεύκτες φορτίου συγκεντρώνονται σε μικρό χώρο για γρήγορο χειρισμό σε περίπτωση κινδύνου, λειτουρ-
γούν υπό συνθήκες πλήρους φορτίου και διαθέτουν υψηλά αποθέματα διαχείρισης του μέγιστου επιτρεπτού 
ρεύματος σύμφωνα με τα πρότυπα NEC 2011. Η θέση διακόπτη είναι πολύ εμφανής χάρη στους εγκαταστη-
μένους στη μετωπική πλευρά μοχλούς ρύθμισης. Κατ' αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται σε περίπτωση ανάγκης 
ή κατά τη διάρκεια της συντήρησης η ασφαλής και γρήγορη απομόνωση του συνόλου της ενέργειας από το 
μετατροπέα.

Σύμφωνα με τα πρότυπα
•  Τήρηση όλων των κανόνων 

ασφαλείας NEC-2011

Ευελιξία
•  Ενδείκνυται για όλους τους 

μετατροπείς SMA που 
χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ

•  Με δυνατότητα επέκτασης για έως 
έξι αποζεύκτες

• Διατίθεται με ή χωρίς διακόπτη AC

Μικρό μέγεθος
•  Όλοι οι αποζεύκτες φορτίου σε 

ένα και μόνο περίβλημα
•  Διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλι-

σμός ενός συγκροτήματος MV

Ασφάλεια
•   Εμφανής θέση διακόπτη και 

γρήγορος χειρισμός σε περίπτωση 
κινδύνου

•  Αξιόπιστη απομόνωση ακόμη και 
υπό πλήρες φορτίο
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Κεντρικοί μετατροπείς

Είσοδος (DC)
Εύρος τάσης DC
Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα DC
Αριθμός εισόδων DC
Μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης/είσοδο
Δεδομένα (διακόπτης DC)
Τύπος διακόπτη
Μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης
Αριθμός των μοχλών ρύθμισης DC
Δεδομένα (διακόπτης AC)
Τύπος διακόπτη

Εύρος τάσης AC
Ρεύμα ενεργοποίησης AC/μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης

Αριθμός των μοχλών ρύθμισης AC
Γενικά χαρακτηριστικά  
Διαστάσεις (Π/Υ/Β)

Βάρος
Είδος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας

Εύρος τιμών θερμοκρασίας αποθήκευσης

Είδος προστασίας
Τρόπος ψύξης
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας

Εξοπλισμός
Διαβρωτικό χημικό περιβάλλον
Είσοδος καλωδίου πλευρική/κάτω
Μοχλοί ρύθμισης στη μετωπική πλευρά
Σύνδεση μέσω ακροδέκτη καλωδίου/βιδωτού συνδετήρα
Πιστοποιητική και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος) 
Συμμόρφωση

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός — Δεν διατίθεται 
Χαρακτηρισμός τύπου

0 V – 600 V
1600 A
4 … 10
288,5 A

Αποζεύκτης φορτίου
20 kA RMS

2 … 5

SC250-US: αποζεύκτης φορτίου, 
SC500-US, SC500HE-US, SC500HE-

CA: διακόπτης ισχύος
128 V – 528 V

400 A / 200 kA, 800 A / 100 
kA, 1600 A / 42, 65 ,85 kA

1
 

2078 1) / 1500 / 970 mm
(80 / 59 / 39 ίντσες)
522 kg 2) / 1151 lb
-25 °C … +50 °C
-13 °F … +122 °F
-40 °C … +60 °C
-40 °F … +140 °F

NEMA 3R
Παθητικά

15 % … 95 %
4000 m 13000 ft 

Μείωση ονομαστικής τιμής (Derating) 
πάνω από τα 2000 m 6500 ft

●
● / ●

 ●
○ / ○

UL 1741  
NEC 2011

Disconnect Unit 600V

0 V – 1000 V
1600 A
6 … 10
288,5 A

Αποζεύκτης φορτίου
20 kA RMS

3 … 5

Διακόπτης ισχύος

128 V – 528 V
1600 A / 42, 65 ,85 kA

1
 

2278 / 1500 / 970 mm
(80 / 59 / 39 ίντσες)

664 kg / 1464 lb
-25 °C … +50 °C
-13 °F … +122 °F
-40 °C … +60 °C
-40 °F … +140 °F

NEMA 3R
Παθητικά

15 % … 95 %
4000 m 13000 ft 

Μείωση ονομαστικής τιμής (Derating) 
πάνω από τα 2000 m 6500 ft

●
● / ●

 ●
○ / ○

UL 1741 3) 
NEC 2011

Disconnect Unit 1000V

Τεχνικά χαρακτηριστικά Disconnect Unit 600V Disconnect Unit 1000V

1) 2278 mm ή 90 ίντσες για SC500HE-US, SC500HE-CA
2) 664 kg για SC500HE-US, SC500HE-CA
3)  Cabinet + AC switch: UL1741, DC switch: IEC 60947-3, 

UL98B pending
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SUNNY STRING-MONITOR
Η διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης 
Λεπτομερής επιτήρηση: Μέσω της σύγκρισης των επιμέρους ρευμάτων στοιχειοσειράς το Sunny String-Monitor 
παρέχει τη δυνατότητα της ασφαλούς αναγνώρισης των μειώσεων της απόδοσης στην ηλιακή γεννήτρια και της 
αξιολόγησής τους απευθείας στο μετατροπέα. Το Sunny String Monitor παραδίδεται με κέλυφος για επίτοιχη 
τοποθέτηση ή ως διανομέας εδάφους. Εκτός από τη μέτρηση των ρευμάτων στοιχειοσειρών, η συσκευή παρέχει 
ασφάλεια στοιχειοσειρών, καθώς και μία διάταξη προστασίας από υπέρταση. 

Ακρίβεια
•  Άριστη επιτήρηση όλων των 

φωτοβολταϊκών στοιχειοσειρών 
επιτόπου

Ευελιξία
•  Δυνατότητα παράδοσης Sunny 

String Monitor με διάφορες επι-
λογές σύνδεσης για τη σύνδεση 
στοιχειοσειρών

•  Κατά επιλογή για γειωμένες ή μη 
γειωμένες φωτοβολταϊκές γεννήτριες

•  Επιτήρηση στοιχειοσειρών με 8, 16 
ή 24 κανάλια μέτρησης

•  Κατά επιλογή με διακόπτη DC με 
τηλεαπόζευξη



Montalto di Castro, Ιταλία
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Κεντρικοί μετατροπείς
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SUNNY STRING-MONITOR

Τιμές εισόδου
Μέγιστη επιτρεπτή τάση DC
Μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα DC
Αριθμός καναλιών μέτρησης
Μέγιστο ρεύμα στοιχειοσειρών ανά κανάλι μέτρησης
Ονομαστικό ρεύμα ασφάλειας στοιχειοσειράς
Γενικά χαρακτηριστικά 
Είδος προστασίας
Διαστάσεις (Π / Υ / Β)
Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας
Διεπαφή
Εξοπλισμός
Διακόπτης DC
Διακόπτης DC με τηλεαπόζευξη 
Βάση για όρθια τοποθέτηση 

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικά — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

1000 V / 950 V
130 A

8
16,25 A

10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A 1)

IP65
795 / 400 / 230 mm

13 kg
-25 °C … +40 °C

15 % … 95 %
RS485

○
○
—

SSM

1000 V / 950 V
280 A

16
17,5 A

10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A 1)

IP54
1060 / 820 / 245 mm

70 kg
-25 °C … +50 °C

15 % … 95 %
RS485

●
○
○

SSM16-11

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny String-Monitor Sunny String-Monitor 16
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Κεντρικοί μετατροπείς

Τιμές εισόδου
Μέγιστη επιτρεπτή τάση DC
Μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα DC
Αριθμός καναλιών μέτρησης
Μέγιστο ρεύμα στοιχειοσειρών ανά κανάλι μέτρησης
Ονομαστικό ρεύμα ασφάλειας στοιχειοσειράς
Γενικά χαρακτηριστικά 
Είδος προστασίας
Διαστάσεις (Π / Υ / Β)
Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας
Διεπαφή
Εξοπλισμός
Διακόπτης DC
Διακόπτης DC με τηλεαπόζευξη 
Βάση για όρθια τοποθέτηση 

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικά — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

1000 V
320 A

24
13,3 A

10 A, 12 A, 16 A, 20 A

IP54
1060 / 1085 / 245 mm

80 kg
-25 °C … +50 °C

15 % … 95 %
RS485

●
○
○

SSM24-11

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny String-Monitor 24

1)  Με την επιλογή της ασφάλειας 25 A μειώνεται η επιτρεπτή 
τάση εισόδου DC στα 950 V
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SUNNY CENTRAL STRING-MONITOR-US
Διασφάλιση ενεργειακής απόδοσης στη Βόρεια Αμερική
Με την ακριβή μέτρηση και σύγκριση του ρεύματος των επιμέρους στοιχειοσειρών, το Sunny Central String-
Monitor-US παρέχει τη δυνατότητα της ασφαλούς αναγνώρισης της μείωσης της απόδοσης στη φωτοβολταϊκή 
γεννήτρια και της αξιολόγησής της απευθείας στο Sunny Central. Το Sunny Central String-Monitor-US παραδί-
δεται προαιρετικά με κέλυφος για επίτοιχη τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε ιστό (τύπος προστασίας Nema 3R). 
Παρέχονται τρεις επιλογές ασφάλειας στοιχειοσειρών για τη μέτρηση των ρευμάτων στοιχειοσειρών, οι οποίες 
πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου NEC. Κατά συνέπεια, το Sunny Central String-Monitor-US είναι απόλυτα 
κατάλληλο για την αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων της Βόρειας Αμερικής. 

Οικονομία 
•  Βέλτιστη αναγνώριση διακοπής 

λειτουργίας για υψηλή απόδοση
•  Απαιτούνται το μέγιστο εννέα συ-

σκευές για επιτήρηση του συνόλου  
της γεννήτριας

Ακρίβεια
•  Κουτί διανομής DC τύπου Nema 

3R με ενσωματωμένο σύστημα μέ-
τρησης ρεύματος

•  Επιτήρηση του ρεύματος στοιχειο-
σειρών με εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια 
μέτρησης (απόκλιση < +/– 1,25 %)

Ευελιξία
•  Τρεις διαφορετικές εκδόσεις για 

τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό 
της εγκατάστασης

•  Κατάλληλος για την τοποθέτηση 
σε παραθαλάσσιες περιοχές 
(προαιρετικά) 

Φιλικό στο χρήστη
•  Εύκολη προετοιμασία για τοποθέ-

τηση χάρη στη δυνατότητα αφαί-
ρεσης των ελασμάτων δαπέδου και 
των πλευρικών ελασμάτων 

•  Άνετη διαμόρφωση της επιτήρησης 
βλάβης στοιχειοσειρών



Napa Valley CA, ΗΠΑ
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Κεντρικοί μετατροπείς
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SUNNY CENTRAL STRING-MONITOR-US

Τιμές εισόδου
Μέγιστη επιτρεπτή τάση DC
Μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα DC
Αριθμός καναλιών μέτρησης
Μέγιστο ρεύμα στοιχειοσειράς ανά κανάλι μέτρησης
Ονομαστικό ρεύμα ασφάλειας στοιχειοσειράς
Γενικά χαρακτηριστικά 
Είδος προστασίας προστασίας
Διαστάσεις (Π / Υ / Β)
Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Διεπαφή
Εξοπλισμός
Τρόπος εγκατάστασης

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικά — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

600 V
308 A

8
12,8 A 1)

20 A 2)

NEMA 3R
800 / 800 / 250 mm

65 kg
-25 °C … +45 °C

95 %
RS485

Επίτοιχη εγκατάσταση ή 
εγκατάσταση σε ιστό

SSM-US 24

600 V
308 A

8
9,6 A 1)

15 A 2)

NEMA 3R
800 / 800 / 250 mm

65 kg
-25 °C … +45 °C

95 %
RS485

Επίτοιχη εγκατάσταση ή 
εγκατάσταση σε ιστό

SSM-US 32

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Central 
String-Monitor-US Version 24

Sunny Central 
String-Monitor-US Version 32
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Κεντρικοί μετατροπείς

Τιμές εισόδου
Μέγιστη επιτρεπτή τάση DC
Μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα DC
Αριθμός καναλιών μέτρησης
Μέγιστο ρεύμα στοιχειοσειράς ανά κανάλι μέτρησης
Ονομαστικό ρεύμα ασφάλειας στοιχειοσειράς
Γενικά χαρακτηριστικά 
Είδος προστασίας προστασίας
Διαστάσεις (Π / Υ / Β)
Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Διεπαφή
Εξοπλισμός
Τρόπος εγκατάστασης

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικά — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

600 V
328 A

8
5,1 A 1)

8 A 2)

NEMA 3R
800 / 1200 / 300 mm

88 kg
-25 °C … +45 °C

95 %
RS485

Επίτοιχη εγκατάσταση ή εγκατά-
σταση σε ιστό

SSM-US 64

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Central 
String-Monitor-US Version 64

1)  Ρεύμα εισόδου με συντελεστή στραγγαλισμού κατά 
NEC 690.8 (A)(1) και 690.8 (8)(1)

2)  Μέγιστο ρεύμα εισόδου χωρίς συντελεστή στραγγαλισμού κατά 
NEC 690.8 (A)(1) και 690.8 (8)(1)
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
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Μεγάλες αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις: 
Ευέλικτες και αποδοτικές

Πλεονεκτήματα της ετερογενούς δομής

Οι κεντρικοί μετατροπείς λειτουργούν απο-
δοτικότερα με ομογενή ηλιακή γεννήτρια. 
Αποκεντρωμένες λύσεις, π.χ. αυτές που 
προσφέρουν οι μετατροπείς Sunny 
Tripower, εμφανίζουν πάντα περισσότερα 
πλεονεκτήματα, όταν τα μέρη της γεννήτρι-
ας είναι διαφορετικά μεταξύ τους και συνε-
πώς λειτουργούν καλύτερα ανεξάρτητα. Οι 
αιτίες μπορεί να είναι οι εξής: Περιορισμένη 
συμβατότητα λόγω της χρήσης διαφορετι-
κών φωτοβολταϊκών πλαισίων ή πλαισίων με 
υψηλότερη ανοχή απόκλισης ισχύος. Επί-
σης, σε περιπτώσεις διαφορετικά ή μετέπει-
τα εγκατεστημένων γεννητριών μερικής ισχύ-
ος ή σε περιπτώσεις σκίασης, η αποκεντρω-
μένη σχεδίαση μίας εγκατάστασης 
εμφανίζει περισσότερα πλεονεκτήματα.

Εύκολη στη συντήρηση λειτουργία 
σε κάθε περίπτωση 

Σε σύγκριση με τα φωτοβολταϊκά συστήμα-
τα με κεντρική σχεδίαση, οι εργασίες συντή-
ρησης στις αποκεντρωμένες εγκαταστά-
σεις είναι λιγότερο δαπανηρές, αφού στην 
περίπτωση που σημειωθεί κάποια σημαντι-
κή βλάβη μπορούν εύκολα να αντικατα-
σταθούν οι συγκεκριμένοι μετατροπείς. Η 
τοποθέτηση μικρότερων και ελαφρύτερων 
συσκευών περιορίζει την καταπόνηση του 
δαπέδου και παρέχει προσβασιμότητα, 
μειώνοντας το κόστος σε σχέση με τα μεγα-
λύτερα και βαρύτερα στοιχεία κεντρικών 
συστημάτων. 

Η SMA παρέχει ως μοναδικός κατασκευα-
στής τον ιδανικό ηλιακό μετατροπέα για 
κάθε μέγεθος εγκατάστασης και κάθε τοπο-
θεσία. Έτσι, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει 
μεταξύ κεντρικών ή αποκεντρωμένων λύσε-
ων εγκατάστασης. Σε κάποιες περιπτώσεις 
η πιο αποδοτική λύση μπορεί να είναι ένας 
κεντρικός μετατροπέας, ενώ σε κάποια άλ-
λη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση - ακόμα και 
με κοινά χαρακτηριστικά - να είναι ανα-
γκαία κάποια αποκεντρωμένη λύση. Στη 
διαδικασία λήψης της απόφασης για τη 
σχεδίαση της εγκατάστασης, θα πρέπει να 
ληφθεί σοβαρά υπ'όψιν και το κόστος το-
ποθέτησης και λειτουργίας της εγκατάστα-
σης. Γενικά, μία αποκεντρωμένη εγκατάστα-
ση μέγιστης ισχύος της τάξης των 100 kW 
έως περίπου 2 MW είναι ασφαλώς πιο 
αποδοτική, αρκεί να πληρούνται οι κατάλ-
ληλες προϋποθέσεις. 

Αποκεντρωμένη σχεδίαση:
Ακριβής και αποτελεσματική 

Η ενεργειακή απόδοση μιας φωτοβολταϊ-
κής εγκατάστασης επηρεάζεται τόσο από 
τη σωστή διαστασιολόγηση της ισχύος του 
μετατροπέα όσο και από το βαθμό απόδο-
σης του μετατροπέα. Η συγκεκριμένη από-
δοση εγκατάστασης, ωστόσο, μπορεί να 
ρυθμιστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια εάν χρη-
σιμοποιηθούν μικρότερες μονάδες μετα-
τροπέων. Για αυτό, περισσότερες μικρές 
συσκευές που σε συνδυασμό παρέχουν 
αυξημένο βαθμό απόδοσης, μπορούν συ-
χνά να αποτελούν μια αποτελεσματικότερη 
λύση σε σχέση με ένα μεγάλο κεντρικό μετα-
τροπέα.

Λύσεις επιτήρησης και 
διαχείρισης δικτύου

Η επιτήρηση μεγάλων αποκεντρωμένων 
εγκαταστάσεων, επίσης, καθίσταται εύκολη 
με τις λύσεις της SMA: Σε κάθε διεπαφή 
RS485 ενός Sunny WebBox μπορούν να 
συνδεθούν κάθε φορά έως και 50 ηλιακοί 
μετατροπείς. Επίσης, με τους μετατροπείς 
άεργου ισχύος Sunny Mini Central ή τους, 
πλήρως εναρμονισμένους με την οδηγία 
μέσης τάσης, μετατροπείς Sunny Tripower, 
η απαραίτητη - για μεγάλες εγκαταστάσεις 
- συμμετοχή στη διαχείριση δικτύου δεν 
αποτελεί πρόβλημα.
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SUNNY TRIPOWER 
8000TL / 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL 
Τριϕασικός για εύκολο σχεδιασμό του συστήματος
Τεχνολογία του μέλλοντος: ο τριφασικός μετατροπέας Sunny Tripower διαθέτει μέγιστη ευελιξία κατά το σχε-
διασμό μίας εγκατάστασης χάρη στη νέα τεχνολογία Optiflex με δύο εισόδους ανίχνευσης σημείου μέγιστης 
ισχύος MPP και με μεγάλο εύρος τιμών τάσης εισόδου και έτσι ενδείκνυται για τη διαστασιολόγηση με κάθε 
τύπο φωτοβολταϊκού πλαισίου. Ο Sunny Tripower πληροί όλες τις απαιτήσεις, παραδείγματος χάριν για την 
παροχή άεργου ισχύος και την υποστήριξη δικτύου, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο αξιόπιστα στη δια-
χείριση του δικτύου. Το σύστημα ασφάλειας Optiprotect με εντοπισμό βλάβης στοιχειοσειρών, ηλεκτρονική 
ασφάλεια των στοιχειοσειρών και ενσωματωμένο απαγωγό υπέρτασης DC Τύπου II, εξασφαλίζει την υψηλή 
διαθεσιμότητα του μετατροπέα.

Υψηλή απόδοση 
•  Μέγιστος βαθμός απόδοσης της 

τάξης του 98,2 %
•  Βέλτιστη προσαρμογή του βαθμού 

απόδοσης μέσω του συστήματος 
ελέγχου MPP OptiTrac της SMA 

• Επικοινωνία Bluetooth

Ασφάλεια
•  Τριπλή προστασία μέσω του συ-

στήματος Optiprotect:
•  Ηλεκτρονική ασφάλεια 

στοιχειοσειρών
•  Έξυπνη αναγνώριση σφάλματος 

στοιχεισειρών 
•  Ενσωματωμένος απαγωγός 

υπέρτασης DC (τύπου II)

Ευελιξία
•  Τάση εισόδου DC μέχρι 1.000 V
•  Ενσωματωμένες λειτουργίες 

διαχείρισης δικτύου
•  Ακριβής σχεδιασμός εγκατάστα-

σης μέσω του συστήματος Optiflex 

Ευκολία
• Τριφασική τροφοδοσία
• Σύνδεση καλωδίων χωρίς εργαλεία
•  Ενιαίο σύστημα σύνδεσης 

DC SUNCLIX
•  Εύκολα προσβάσιμη περιοχή 

συνδέσεων
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Μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή

Bad Hersfeld, Γερμανία
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SUNNY TRIPOWER 
8000TL / 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP / Ονομαστική τάση εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου / Αρχική τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου σε εισόδο A / εισόδο B
Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά στοιχειοσειρά σε είσοδο A** / είσοδο B**
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP / Στοιχειοσειρές ανά είσοδο MΡΡ
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@230 V, 50 Hz)
Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC
Ονομαστική τάση AC 

Εύρος ονομαστικής τάσης AC
Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος
Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Συντελεστής ισχύος σε ονομαστική ισχύ
Ρυθμιζόμενος συντελεστής πρόσφυσης
Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης
Βαθμός απόδοσης
Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Αποζεύκτες εισόδου 
Επιτήρηση γείωσης / Επιτήρηση δικτύου
Απαγωγός υπέρτασης DC τύπου II με δυνατότητα ενσωμάτωσης
Προστασία αντιστροφής πόλων DC / Αντοχή AC σε βραχυκυκλώματα / Γαλβανική μόνωση
Μονάδα επιτήρησης σφαλμάτων ρεύματος ευαίσθητη σε όλους τους τύπους ρεύματος
Κλάση προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62103) / Κατηγορία υπέρτασης (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60664-1)
Γενικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (Πλάτος / Ύψος / Βάθος)

Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Εκπομπή θορύβου, τυπική
Ιδιοκατανάλωση (νύχτα)
Τοπολογία / Είδος ψύξης
Κλάση προστασίας / Κλάση προστασίας συνδέσεων (κατά το πρότυπο IEC 60529)
Κλιματική κατηγορία (κατά το πρότυπο IEC 60721-3-4)
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC
Σύνδεση AC
Οθόνη
Διεπαφή: RS485 / Τεχνολογία Bluetooth
Εγγύηση: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 χρόνια
Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών
Πιστοποιητικά και άδειες (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Tripower
8000TL

Sunny Tripower
10000TL

10200 W
1000 V

320 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
22 A / 11 A

33 A / 12,5 A
2 / A:4; B:1

10000 W
10000 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, 60Hz / -6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
16 A

1
0,8 υπερδιέγερση … 0,8 υποδιέγερση

3 / 3

98,1 % / 97,7 % 

●
● / ●

○
● / ● / —

●
I / III

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

64 kg / 141,1 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

51 dB(A)
1 W

Χωρίς μετασχηματιστή / OptiCool
IP65 / IP54

4K4H
100 %

SUNCLIX
Ελατηριωτός συνδετήρας

Γράφημα
○ / ●

● / ○ / ○ / ○ / ○
●

8200 W
1000 V

320 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
22 A / 11 A

33 A / 12,5 A
2 / A:4, B:1

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, 60Hz / -6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
16 A

1
0,8 υπερδιέγερση … 0,8 υποδιέγερση

3 / 3

98,1 % / 97,5 % 

●
● / ●

○
● / ● / —

●
I / III

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

64 kg / 141,1 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

51 dB(A)
1 W

Χωρίς μετασχηματιστή / OptiCool
IP65 / IP54

4K4H
100 %

SUNCLIX
Ελατηριωτός συνδετήρας

Γράφημα
○ / ●

● / ○ / ○ / ○ / ○
●

CE, VDE0126-1-1, G83/1-1, RD 1663/2000, RD 661/2007, G59/2, PPC, 
AS4777, EN 50438*, C10/11, PPDS, IEC 61727, ENEL-Guida, UTE  C15-712-1

STP 8000TL-10 STP 10000TL-10
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Μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή

Εξαρτήματα

Sunny Tripower
12000TL

Sunny Tripower
15000TL

Sunny Tripower
17000TL

●  Βασικός εξοπλισμός  ○ Προαιρετικός  — Μη διαθέσιμος 
Στοιχεία υπό ονομαστικές συνθήκες

Διεπαφή RS485 
DM-485CB-10

Απαγωγός υπέρτασης 
DC Τύπος II, είσοδος A 
DCSPD KIT1-10

Απαγωγός υπέρτασης 
DC Τύπος II, είσοδος A 
DCSPD KIT2-10

*  Δεν ισχύει για όλα τα εθνικά παραρτήματα του προτύπου EN 50438
**  Να λαμβάνεται υπόψη σε περιπτώσεις βραχυκυκλώματος της 

ηλεκτρονικής ασφάλειας στοιχειοσειρών

12250 W
1000 V

380 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
22 A / 11 A

33 A / 12,5 A
2 / A:4, B:1

12000 W
12000 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, 60Hz / -6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
19,2 A

1
0,8 υπερδιέγερση … 0,8 υποδιέγερση

3 / 3

98,1 % / 97,7 % 

●
● / ●

○
● / ● / —

●
I / III

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

64 kg / 141,1 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

51 dB(A)
1 W

Χωρίς μετασχηματιστή / OptiCool
IP65 / IP54

4K4H
100 %

SUNCLIX
Ελατηριωτός συνδετήρας

Γράφημα
○ / ●

● / ○ / ○ / ○ / ○
●

15340 W
1000 V

360 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
33 A / 11 A

33 A / 12,5 A
2 / A:5; B:1

15000 W
15000 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, 60Hz / -6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
24 A

1
0,8 υπερδιέγερση … 0,8 υποδιέγερση

3 / 3

98,2 % / 97,8 % 

●
● / ●

○
● / ● / —

●
I / III

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

64 kg / 141,1 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

51 dB(A)
1 W

Χωρίς μετασχηματιστή / OptiCool
IP65 / IP54

4K4H
100 %

SUNCLIX
Ελατηριωτός συνδετήρας

Γράφημα
○ / ●

● / ○ / ○ / ○ / ○
●

17410 W
1000 V

400 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
33 A / 11 A

33 A / 12,5 A
2 / A:5, B:1

17000 W
17000 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, 60Hz / -6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
24,6 A

1
0,8 υπερδιέγερση … 0,8 υποδιέγερση

3 / 3

98,2 % / 97,8 % 

●
● / ●

○
● / ● / —

●
I / III

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

64 kg / 141,1 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

51 dB(A)
1 W

Χωρίς μετασχηματιστή / OptiCool
IP65 / IP54

4K4H
100 %

SUNCLIX
Ελατηριωτός συνδετήρας

Γράφημα
○ / ●

● / ○ / ○ / ○ / ○
●

CE, VDE0126-1-1, G83/1-1, RD 1663/2000, RD 661/2007, G59/2, PPC, AS4777, 
EN 50438*, C10/11, PPDS, IEC 61727, ENEL-Guida, UTE C15-712-1

STP 12000TL-10 STP 15000TL-10 STP 17000TL-10
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SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL 
με REACTIVE POWER CONTROL
Βέλτιστη ενσωμάτωση δικτύου με τροφοδοσία άεργου ισχύος 
Οι μετατροπείς Sunny Mini Central με Reactive Power Control αποτελούν την ιδανική λύση όταν απαιτείται 
παροχή άεργου ισχύος στο σημείο τροφοδοσίας από τον πάροχο του δικτύου ηλεκτρισμού. Με τους συγκε-
κριμένους μετατροπείς υλοποιούνται επίσης σχεδιασμοί εγκαταστάσεων στους οποίους προκαθορίζεται ο 
συντελεστής μετατόπισης cos ϕ, καθώς και η αναλογία της άεργου ισχύος. Με αυτόν τον τρόπο, οι μεγάλες 
ηλιακές εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν βέλτιστα τη διαθέσιμη ισχύ του δικτύου διανομής και 
ταυτόχρονα να συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ευελιξία
• Τροφοδοσία άεργου ισχύος

Υψηλή απόδοση
•  Μέγιστος βαθμός απόδοσης 

97,7 %
•  Χωρίς μετασχηματιστή με 

τοπολογία H5
•  Ευφυής διαχείριση  

θερμοκρασίας OptiCool

Αξιοπιστία
•  SMA Power Balancer για τριφασι-

κή σύνδεση δικτύου
•  Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός διακό-

πτης απόζευξης φορτίου DC ESS
•  Επιτηρούμενες ασφάλειες 

στοιχειοσειρών

Ευκολία
•  Ενιαίο σύστημα σύνδεσης 

DC SUNCLIX
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Μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή

Θήβα, Ελλάδα
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SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL 
με ΣΥΣΤΗΜΑ REACTIVE POWER CONTROL

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP / Ονομαστική τάση εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου / Αρχική τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά στοιχειοσειρά
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP / Στοιχειοσειρές ανά είσοδο MPP
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@230 V, 50 Hz)
Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC
Ονομαστική τάση AC / Εύρος
Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος
Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Συντελεστής ισχύος σε ονομαστική ισχύ
Ρυθμιζόμενος συντελεστής πρόσφυσης
Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης
Power Balancing
Βαθμός απόδοσης
Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Προστασία επιστροφής ρεύματος / Αποζεύκτες εισόδου
Επιτήρηση γείωσης / Επιτήρηση δικτύου
Προστασία αντιστροφής πόλων DC / Αντοχή AC σε βραχυκυκλώματα / Γαλβανική μόνωση
Μονάδα επιτήρησης σφαλμάτων ρεύματος ευαίσθητη σε όλους τους τύπους ρεύματος
Κλάση προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62103) / Κατηγορίας υπέρτασης (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60664-1)
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Πλάτος / Ύψος / Βάθος)

Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Εκπομπή θορύβου, τυπική
Ιδιοκατανάλωση (νύχτα)
Τοπολογία
Τρόπος ψύξης
Κλάση προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529)
Κλάση προστασίας συνδέσεων (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529)
Κλιματική κατηγορία (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60721-3-4)
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC
Σύνδεση AC
Οθόνη
Διεπαφή: RS485 / Τεχνολογία Bluetooth
Εγγύηση: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 χρόνια
Πιστοποιητικά και άδειες (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Mini Central
9000TL

Sunny Mini Central
10000TL

9300 W
700 V

333 V – 500 V / 350 V
333 V / 400 V

28 A
28 A
1 / 5

9000 W
9000 VA

220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 265 V
50 Hz, 60 Hz / -6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
40 A

1
0,8 υπερδιέγερση … 0,8 υποδιέγερση

1 / 1
●

 97,7 % / 97,3 %

Προαιρετικό (Ασφάλειες) / ●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

468 / 613 / 242 mm 
(18,4 / 24,1 / 9,5 inch)

35 kg / 77,16 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

42 dB(A)
0,25 W

Χωρίς μετασχηματιστή
OptiCool

IP65
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Βιδωτή σύνδεση
Γραμμή κειμένου

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

CE, VDE0126-1-1, RD 1663/2000, RD 661/2007, EN 50438*, C10/11, 
PPDS, EC 61727, UTE C15-712-1

SMC 9000TLRP-10

10350 W
700 V

333 V – 500 V / 350 V
333 V / 400 V

31 A
31 A
1 / 5

10000 W
10000 VA

220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 265 V
50 Hz, 60 Hz / -6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
44 A

1
0,8 υπερδιέγερση … 0,8 υποδιέγερση

1 / 1
●

 97,7 % / 97,2 %

Προαιρετικό (Ασφάλειες) / ●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

468 / 613 / 242 mm 
(18,4 / 24,1 / 9,5 inch)

35 kg / 77,16 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

45 dB(A)
0,25 W

Χωρίς μετασχηματιστή
OptiCool

IP65
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Βιδωτή σύνδεση
Γραμμή κειμένου

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

SMC 10000TLRP-10
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Μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή

Εξαρτήματα

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP / Ονομαστική τάση εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου / Αρχική τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά στοιχειοσειρά
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP / Στοιχειοσειρές ανά είσοδο MPP
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@230 V, 50 Hz)
Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC
Ονομαστική τάση AC / Εύρος
Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος
Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Συντελεστής ισχύος σε ονομαστική ισχύ
Ρυθμιζόμενος συντελεστής πρόσφυσης
Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης
Power Balancing
Βαθμός απόδοσης
Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Προστασία επιστροφής ρεύματος / Αποζεύκτες εισόδου
Επιτήρηση γείωσης / Επιτήρηση δικτύου
Προστασία αντιστροφής πόλων DC / Αντοχή AC σε βραχυκυκλώματα / Γαλβανική μόνωση
Μονάδα επιτήρησης σφαλμάτων ρεύματος ευαίσθητη σε όλους τους τύπους ρεύματος
Κλάση προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62103) / Κατηγορίας υπέρτασης (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60664-1)
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Πλάτος / Ύψος / Βάθος)

Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Εκπομπή θορύβου, τυπική
Ιδιοκατανάλωση (νύχτα)
Τοπολογία
Τρόπος ψύξης
Κλάση προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529)
Κλάση προστασίας συνδέσεων (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529)
Κλιματική κατηγορία (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60721-3-4)
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC
Σύνδεση AC
Οθόνη
Διεπαφή: RS485 / Τεχνολογία Bluetooth
Εγγύηση: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 χρόνια
Πιστοποιητικά και άδειες (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Mini Central
11000TL

●  Βασικός εξοπλισμός  ○ Προαιρετικός  — Μη διαθέσιμος 
Στοιχεία υπό ονομαστικές συνθήκες

Διεπαφή RS485 
485PB-SMC-NR

Τεχνολογία Bluetooth 
Piggy-Back
BTPBINV-NR

SMA Power Balancer 
Καλώδιο σύνδεσης 
PBL-YCABLE-10

* Δεν ισχύει για όλα τα εθνικά παραρτήματα του προτύπου EN 50438

11400 W
700 V

333 V – 500 V / 350 V
333 V / 400 V

34 A
34 A
1 / 5

11000 W
11000 VA

220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 265 V
50 Hz, 60 Hz / -6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
48 A

1
0,8 υπερδιέγερση … 0,8 υποδιέγερση

1 / 1
●

 97,7 % / 97,2 %

Προαιρετικό (Ασφάλειες) / ●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

468 / 613 / 242 mm 
(18,4 / 24,1 / 9,5 inch)

35 kg / 77,16 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

46 dB(A)
0,25 W

Χωρίς μετασχηματιστή
OptiCool

IP65
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Βιδωτή σύνδεση
Γραμμή κειμένου

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

CE, VDE0126-1-1, RD 1663/2000 , RD 661/2007, EN 50438*, 
C10/11, PPDS, IEC 61727, UTE C15-712-1

SMC 11000TLRP-10
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SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL 
Ακριβής σχεδιασμός εγκατάστασης για μέγιστη απόδοση του συστήματος 
Εύκολος σχεδιασμός μεσαίων και μεγάλων ηλιακών εγκαταστάσεων από 27 kWp έως και κλίμακας Megawatt. 
Οι μετατροπείς Sunny Mini Central στις κατηγορίες απόδοσης 9 kW, 10 kW και 11 kW παρέχουν σχεδόν 
απεριόριστες δυνατότητες εφαρμογής και εύκολους συνδυασμούς. Από το συνδυασμό υψηλού βαθμού 
απόδοσης και χαμηλής ειδικής τιμής ισχύος προκύπτει ένας σύντομος χρόνος απόσβεσης. Επιπλέον, η 
αποκεντρωμένη σχεδίαση της εγκατάστασης βοηθάει στη μείωση του κόστους συντήρησης.

Οικονομία
•  Μέγιστος βαθμός απόδοσης της 

τάξης του 98 %
•  Βέλτιστος μηχανισμός ανίχνευσης 

σημείου μέγιστης ισχύος χάρη στο  
MPP OptiTrac

•  Χωρίς μετασχηματιστή με τοπολο-
γία H5

•  Ευφυής διαχείριση θερμοκρασίας 
OptiCool

Ασφάλεια
•  SMA Power Balancer για τριφασική 

σύνδεση δικτύου
•  Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός διακό-

πτης απόζευξης φορτίου DC ESS
•  Επιτηρούμενες ασφάλειες 

στοιχειοσειρών

Ευκολία
•  Ενιαίο σύστημα σύνδεσης DC 

SUNCLIX
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Μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή

Bozen, Ιταλία
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SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL 

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP / Ονομαστική τάση εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου / Αρχική τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά στοιχειοσειρά
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP / Στοιχειοσειρές ανά είσοδο MPP
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@230 V, 50 Hz)
Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC
Ονομαστική τάση AC / Εύρος
Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος
Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Συντελεστής ισχύος σε ονομαστική ισχύ
Ρυθμιζόμενος συντελεστής πρόσφυσης
Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης
Power Balancing
Βαθμός απόδοσης
Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Προστασία επιστροφής ρεύματος / Αποζεύκτες εισόδου
Επιτήρηση γείωσης / Επιτήρηση δικτύου
Προστασία αντιστροφής πόλων DC / Αντοχή AC σε βραχυκυκλώματα / Γαλβανική μόνωση
Μονάδα επιτήρησης σφαλμάτων ρεύματος ευαίσθητη σε όλους τους τύπους ρεύματος
Κλάση προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62103) / Κατηγορίας υπέρτασης (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60664-1)
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Πλάτος / Ύψος / Βάθος)

Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Εκπομπή θορύβου, τυπική 
Ιδιοκατανάλωση (νύχτα)
Τοπολογία
Τρόπος ψύξης
Κλάση προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529)
Κλάση προστασίας συνδέσεων (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529)
Κλιματική κατηγορία (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60721-3-4)
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC
Σύνδεση AC
Οθόνη
Διεπαφή: RS485 / Τεχνολογία Bluetooth
Εγγύηση: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 χρόνια
Πιστοποιητικά και άδειες (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Mini Central
9000TL

Sunny Mini Central
10000TL

9300 W
700 V

333 V – 500 V / 350 V
333 V / 400 V

28 A
28 A
1 / 5

9000 W
9000 VA

220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 265 V
50 Hz, 60 Hz / -6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
40 A

1
—

1 / 1
●

 98 % / 97,6 %

Προαιρετικό (Ασφάλειες) / ●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

468 / 613 / 242 mm 
(18,4 / 24,1 / 9,5 inch)

35 kg / 77,16 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

42 dB(A)
0,25 W

Χωρίς μετασχηματιστή
OptiCool

IP65
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Βιδωτή σύνδεση
Γραμμή κειμένου

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

CE, VDE0126-1-1, DK 5940 ED2.2**, RD 1663/2000, PPC,  AS4777, 
EN 50438*, C10/11, PPDS, IEC 61727,  UTE C15-712-1

SMC 9000TL-10

10350 W
700 V

333 V – 500 V / 350 V
333 V / 400 V

31 A
31 A
1 / 5

10000 W
10000 VA

220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 265 V
50 Hz, 60 Hz / -6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
44 A

1
—

1 / 1
●

 98 % / 97,5 %

Προαιρετικό (Ασφάλειες) / ●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

468 / 613 / 242 mm 
(18,4 / 24,1 / 9,5 inch)

35 kg / 77,16 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

45 dB(A)
0,25 W

Χωρίς μετασχηματιστή
OptiCool

IP65
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Βιδωτή σύνδεση
Γραμμή κειμένου 

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

SMC 10000TL-10



73

Μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή

●  Βασικός εξοπλισμός  ○ Προαιρετικός  — Μη διαθέσιμος 
Στοιχεία υπό ονομαστικές συνθήκες

Εξαρτήματα

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP / Ονομαστική τάση εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου / Αρχική τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά στοιχειοσειρά
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP / Στοιχειοσειρές ανά είσοδο MPP
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@230 V, 50 Hz)
Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC
Ονομαστική τάση AC / Εύρος
Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος
Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Συντελεστής ισχύος σε ονομαστική ισχύ
Ρυθμιζόμενος συντελεστής πρόσφυσης
Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης
Power Balancing
Βαθμός απόδοσης
Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Προστασία επιστροφής ρεύματος / Αποζεύκτες εισόδου
Επιτήρηση γείωσης / Επιτήρηση δικτύου
Προστασία αντιστροφής πόλων DC / Αντοχή AC σε βραχυκυκλώματα / Γαλβανική μόνωση
Μονάδα επιτήρησης σφαλμάτων ρεύματος ευαίσθητη σε όλους τους τύπους ρεύματος
Κλάση προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62103) / Κατηγορίας υπέρτασης (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60664-1)
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Πλάτος / Ύψος / Βάθος)

Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Εκπομπή θορύβου, τυπική 
Ιδιοκατανάλωση (νύχτα)
Τοπολογία
Τρόπος ψύξης
Κλάση προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529)
Κλάση προστασίας συνδέσεων (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529)
Κλιματική κατηγορία (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60721-3-4)
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC
Σύνδεση AC
Οθόνη
Διεπαφή: RS485 / Τεχνολογία Bluetooth
Εγγύηση: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 χρόνια
Πιστοποιητικά και άδειες (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Mini Central
11000TL

Διεπαφή RS485 
485PB-SMC-NR

Τεχνολογία Bluetooth 
Piggy-Back
BTPBINV-NR

SMA Power Balancer 
Καλώδιο σύνδεσης 
PBL-YCABLE-10

* Δεν ισχύει για όλα τα εθνικά παραρτήματα του προτύπου EN 50438
** Ισχύει μόνο για την παραλλαγή ΙΤ

11400 W
700 V

333 V – 500 V / 350 V
333 V / 400 V

34 A
34 A
1 / 5

11000 W
11000 VA

220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 265 V
50 Hz, 60 Hz / -6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
48 A

1
—

1 / 1
●

 98 % / 97,5 %

Προαιρετικό (Ασφάλειες) / ●
● / ●

● / ● / —
—

I / III

468 / 613 / 242 mm
(18,4 / 24,1 / 9,5 inch)

35 kg / 77,16 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

46 dB(A)
0,25 W

Χωρίς μετασχηματιστή
OptiCool

IP65
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Βιδωτή σύνδεση 
Γραμμή κειμένου 

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○
CE, VDE0126-1-1, DK 5940 ED2.2**, RD 1663/2000, PPC, 

AS4777, EN 50438*, C10/11, PPDS, IEC 61727, UTE C15-712-1

SMC 11000TL-10
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SUNNY MINI CENTRAL 6000TL / 7000TL / 8000TL 
Υψηλή αпόδοση για διάφορους συνδυασμούς
Οι Sunny Mini Central 6000TL, 7000TL και 8000TL χωρίς μετασχηματιστή εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση 
στους φορείς αξιοποίησης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Με την οικογένεια μετατροπέων Sunny Mini 
Central χωρίς μετασχηματιστή, ο σχεδιασμός τριφασικών ηλιακών εγκαταστάσεων από 18 kWp έως κλίμα-
κας Megawatt απλοποιείται ακόμα περισσότερο. Οι λεπτομερώς διαβαθμισμένες κατηγορίες απόδοσης 
ενδείκνυνται για το σχεδιασμό μεγάλων ηλιακών εγκαταστάσεων. Χάρη στην ευελιξία κατά το σχεδιασμό της 
εγκατάστασης και την καλύτερη σχέση τιμής-απόδοσης, οι Sunny Mini Central αποτελούν τους ιδανικούς 
μετατροπείς για μεσαίας και μεγάλης κλίμακας ϕωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. 

Υψηλή απόδοση
•  Μέγιστος βαθμός απόδοσης

98 %
•  Βέλτιστος μηχανισμός ανίχνευσης 

σημείου μέγιστης ισχύος, χάρη 
στο  MPP OptiTrac

•  Χωρίς μετασχηματιστή με τοπολογία H5
•  Ευφυής διαχείριση θερμοκρασίας 

OptiCool

Ασφάλεια
•  SMA Power Balancer για 

τριφασική σύνδεση δικτύου
•  Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός δια-

κόπτης απόζευξης φορτίου 
DC ESS

Ευκολία
•  Ενιαίο σύστημα σύνδεσης 

DC SUNCLIX
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Μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή

Tiber Targhe, Città del Castello, Ιταλία
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SUNNY MINI CENTRAL 6000TL / 7000TL / 8000TL 

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP / Ονομαστική τάση εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου / Αρχική τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά στοιχειοσειρά
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP / Στοιχειοσειρές ανά είσοδο MPP
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@230 V, 50 Hz)
Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC
Ονομαστική τάση AC / Εύρος
Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος
Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Συντελεστής ισχύος σε ονομαστική ισχύ
Ρυθμιζόμενος συντελεστής πρόσφυσης
Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης
Power Balancing
Βαθμός απόδοσης
Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Προστασία επιστροφής ρεύματος / Αποζεύκτες εισόδου
Επιτήρηση γείωσης / Επιτήρηση δικτύου
Προστασία αντιστροφής πόλων DC / Αντοχή AC σε βραχυκυκλώματα / Γαλβανική μόνωση
Μονάδα επιτήρησης σφαλμάτων ρεύματος ευαίσθητη σε όλους τους τύπους ρεύματος
Κλάση προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62103) / Κατηγορίας υπέρτασης (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60664-1)
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Πλάτος / Ύψος / Βάθος)

Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Εκπομπή θορύβου, τυπική 
Ιδιοκατανάλωση (νύχτα)
Τοπολογία
Τρόπος ψύξης
Κλάση προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529)
Κλάση προστασίας συνδέσεων (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529)
Κλιματική κατηγορία (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60721-3-4)
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC
Σύνδεση AC
Οθόνη
Διεπαφή: RS485 / Τεχνολογία Bluetooth
Εγγύηση: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 χρόνια
Πιστοποιητικά και άδειες (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Mini Central
6000TL

Sunny Mini Central
7000TL

7200 W
700 V

333 V – 500 V / 350 V
330 V / 400 V

22 A
22 A
1 / 4

7000 W
7000 VA

220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 265 V
50 Hz, 60 Hz / -6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
31 A

1
—

1 / 1
●

 98 % / 97,7 %

— / ●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

468 / 613 / 242 mm 
(18,4 / 24,1 / 9,5 inch)

32 kg / 70,55 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +170 °F

33 dB(A)
0,25 W

Χωρίς μετασχηματιστή
OptiCool

IP65
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Βιδωτή σύνδεση 
Γραμμή κειμένου

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

6200 W
700 V

333 V – 500 V / 350 V
330 V / 400 V

19 A
19 A
1 / 4

6000 W
6000 VA

220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 265 V
50 Hz, 60 Hz / -6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
27 A

1
—

1 / 1
●

 98 % / 97,7 %

— / ●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

468 / 613 / 242 mm 
(18,4 / 24,1 / 9,5 inch)

31 kg / 68,34 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

31 dB(A)
0,25 W

Χωρίς μετασχηματιστή
OptiCool

IP65
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Βιδωτή σύνδεση 
Γραμμή κειμένου

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

CE, VDE0126-1-1, DK 5940 ED2.2**, RD 1663/2000, RD 661/2007, 
PPC, AS4777, EN 50438*, C10/11, PPDS, IEC 61727, UTE C15-712-1

SMC 6000TL SMC 7000TL
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Μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή

Εξαρτήματα

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP / Ονομαστική τάση εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου / Αρχική τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά στοιχειοσειρά
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP / Στοιχειοσειρές ανά είσοδο MPP
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@230 V, 50 Hz)
Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC
Ονομαστική τάση AC / Εύρος
Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος
Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Συντελεστής ισχύος σε ονομαστική ισχύ
Ρυθμιζόμενος συντελεστής πρόσφυσης
Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης
Power Balancing
Βαθμός απόδοσης
Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Προστασία επιστροφής ρεύματος / Αποζεύκτες εισόδου
Επιτήρηση γείωσης / Επιτήρηση δικτύου
Προστασία αντιστροφής πόλων DC / Αντοχή AC σε βραχυκυκλώματα / Γαλβανική μόνωση
Μονάδα επιτήρησης σφαλμάτων ρεύματος ευαίσθητη σε όλους τους τύπους ρεύματος
Κλάση προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62103) / Κατηγορίας υπέρτασης (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60664-1)
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Πλάτος / Ύψος / Βάθος)

Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Εκπομπή θορύβου, τυπική 
Ιδιοκατανάλωση (νύχτα)
Τοπολογία
Τρόπος ψύξης
Κλάση προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529)
Κλάση προστασίας συνδέσεων (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529)
Κλιματική κατηγορία (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60721-3-4)
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC
Σύνδεση AC
Οθόνη
Διεπαφή: RS485 / Τεχνολογία Bluetooth
Εγγύηση: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 χρόνια
Πιστοποιητικά και άδειες (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Mini Central
8000TL

Διεπαφή RS485 
485PB-SMC-NR

Τεχνολογία Bluetooth 
Piggy-Back
BTPBINV-NR

Ενιαίο σύστημα σύνδεσης 
SMA Power Balancer 
PBL-SBUS-10-NR

●  Βασικός εξοπλισμός  ○ Προαιρετικός  — Μη διαθέσιμος 
Στοιχεία υπό ονομαστικές συνθήκες

* Δεν ισχύει για όλα τα εθνικά παραρτήματα του προτύπου EN 50438
** Ισχύει μόνο για την παραλλαγή ΙΤ

8250 W
700 V

333 V – 500 V / 350 V
330 V / 400 V

25 A
25 A
1 / 4

8000 W
8000 VA

220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 265 V
50 Hz, 60 Hz / -6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
35 A

1
—

1 / 1
●

 98 % / 97,7 %

— / ●
● / ●

Δίοδοι βραχυκυκλώματος / ● / —
●

I / III

468 / 613 / 242 mm 
(18,4 / 24,1 / 9,5 inch)

33 kg / 72,75 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

40 dB(A)
0,25 W

Χωρίς μετασχηματιστή
OptiCool

IP65
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Βιδωτή σύνδεση 
Γραμμή κειμένου

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

CE, VDE0126-1-1, DK 5940 ED2.2**, RD 1663/2000, RD 661/2007, 
PPC, AS4777, EN 50438*, C10/11, PPDS, IEC 61727, UTE C15-712-1

SMC 8000TL
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SUNNY BOY 8000TL-US / 9000TL-US / 10000TL-US 
Υψηλή απόδοση με πιστοποιητικό UL
Με μέγιστο βαθμό απόδοσης 98,3 %, οι μετατροπείς Sunny Boy 8000TL-US, 9000TL-US και 10000TL-US 
χωρίς μετασχηματιστή εξασϕαλίζουν εντυπωσιακή απόδοση στους ϕορείς αξιοпοίησης μιας φωτοβολταϊκής 
εγκατάστασης. Οι διαβαθμισμένες με ακρίβεια κατηγορίες απόδοσης ενδείκνυνται για το σχεδιασμό μεγάλων 
ηλιακών εγκαταστάσεων. Η ευελιξία κατά το σχεδιασμό της εγκατάστασης και το μικρό βάρος του μετατροпέα 
καθιστούν το Sunny Boy ως τον ιδανικό μετατροπέα για φωτοβολταϊκά συστήματα μεσαίας ή μεγάλης κλίμακας.

Καινοτομία
•  Οι πρώτοι μετατροπείς χωρίς 

μετασχηματιστή για την αγορά της 
Βορείου Αμερικής

•  Πιστοποιημένος σύμφωνα με το 
πρότυπο UL1741 με πρότυπα 
ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυ-
πο IEC 62109

Υψηλή απόδοση 
•  Μέγιστος βαθμός απόδοσης 98,3 %
•  Βέλτιστος μηχανισμός ανίχνευσης 

σημείου μέγιστης ισχύος, χάρη 
στο MPP OptiTrac

•  Χωρίς μετασχηματιστή με τοπολο-
γία H5

•  Ευφυής διαχείριση θερμοκρασίας 
OptiCool

Ασφάλεια
•  Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός δια-

κόπτης απόζευξης φορτίου DC
•  SMA Power Balancer για 

τριφασική σύνδεση δικτύου
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Μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή

Napa Valley, ΗΠΑ
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SUNNY BOY 8000TL-US / 9000TL-US / 10000TL-US 

Είσοδος (DC)
Συνιστώμενη μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (@Modul-STC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP / Ονομαστική τάση εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου / Αρχική τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά στοιχειοσειρά
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP / Στοιχειοσειρές ανά είσοδο MPP @ Combiner Box
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς / Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC
Ονομαστική τάση AC / Εύρος ονομαστικής τάσης AC
Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Ονομαστική τάση / Ονομαστική συχνότητα δικτύου
Συντελεστής ισχύος σε ονομαστική ισχύ
Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης
Βαθμός απόδοσης
Βαθμός απόδοσης CEC / Μέγιστος βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Προστασία αντιστροφής πόλων DC
Αντοχή AC σε βραχυκυκλώματα
Γαλβανική μόνωση
Μονάδα επιτήρησης σφαλμάτων ρεύματος ευαίσθητη σε όλους τους τύπους ρεύματος
Κλάση προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62103) / Κατηγορία υπέρτασης (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60664-1)
Γενικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (Πλάτος / Ύψος / Βάθος)

Διαστάσεις αποζεύκτη DC (Πλάτος / Ύψος / Βάθος)

Βάρος
Βάρος αποζεύκτη DC
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Εκπομπή θορύβου, τυπική 
Ιδιοκατανάλωση (νύχτα)
Τοπολογία
Τρόπος ψύξης
Κλάση προστασίας
Κλάση προστασίας συνδέσεων 
Κλιματική κατηγορία (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60721-3-4)
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC
Σύνδεση AC
Οθόνη
Διεπαφή: RS485 / Τεχνολογία Bluetooth
Εγγύηση: 10 / 15 / 20 χρόνια
Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών
Πιστοποιητικά και άδειες (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Boy
8000TL-US

Sunny Boy
9000TL-US

11250 W
9300 W
600 V

300 V – 480 V / 345 V
300 V / 360 V

31 A
31 A
1 / 6

9000 W / 9000 VA
208 V / 183 V – 229 V

60 Hz / 59,3 Hz … 60,58 Hz
44 A

208 V / 60 Hz
1

1 / 2

98 % / 98,3 %

●
●
—
●

I / III

470 / 615 / 240 mm 
(18,4 / 24,1 / 9,5 inch)
187 / 297 / 190 mm 

(7,28 / 11,7 / 7,5 inch)
35 kg / 78 lb
3,5 kg / 8 lb

-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F
37 dB(A)
0,25 W

Χωρίς μετασχηματιστή με τοπολογία H5
OptiCool
NEMA 3R
NEMA 3R

—
100 %

Βιδωτή σύνδεση
Βιδωτή σύνδεση
Γραμμή κειμένου

○ / ○
● / ○ / ○

—

10000 W
8300 W
600 V

300 V – 480 V / 345 V
300 V / 360 V

28 A
28 A
1 / 6

8000 W / 8000 VA
208 V / 183 V – 229 V

60 Hz / 59,3 Hz … 60,5 Hz
40 A

208 V / 60 Hz
1

1 / 2

98 % / 98,3 %

●
●
—
●

I / III

470 / 615 / 240 mm
(18,4 / 24,1 / 9,5 inch)
187 / 297 / 190 mm

(7,28 / 11,7 / 7,5 inch)
35 kg / 78 lb
3,5 kg / 8 lb

-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F
36 dB(A)
0,25 W

Χωρίς μετασχηματιστή με τοπολογία H5
OptiCool
NEMA 3R
NEMA 3R

—
100 %

Βιδωτή σύνδεση
Βιδωτή σύνδεση
Γραμμή κειμένου

○ / ○
● / ○ / ○

—
UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC μέρος 15 (κλάση A & B), CAN/CSA 

C22.2 107.1-1
SB 8000TLUS-10 SB 9000TLUS-10
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Μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή

●  Βασικός εξοπλισμός  ○ Προαιρετικός  — Μη διαθέσιμος 
Στοιχεία υπό ονομαστικές συνθήκες

Εξαρτήματα

Είσοδος (DC)
Συνιστώμενη μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (@Modul-STC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP / Ονομαστική τάση εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου / Αρχική τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά στοιχειοσειρά
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP / Στοιχειοσειρές ανά είσοδο MPP @ Combiner Box
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς / Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC
Ονομαστική τάση AC / Εύρος ονομαστικής τάσης AC
Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Ονομαστική τάση / Ονομαστική συχνότητα δικτύου
Συντελεστής ισχύος σε ονομαστική ισχύ
Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης
Βαθμός απόδοσης
Βαθμός απόδοσης CEC / Μέγιστος βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Προστασία αντιστροφής πόλων DC
Αντοχή AC σε βραχυκυκλώματα
Γαλβανική μόνωση
Μονάδα επιτήρησης σφαλμάτων ρεύματος ευαίσθητη σε όλους τους τύπους ρεύματος
Κλάση προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62103) / Κατηγορία υπέρτασης (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60664-1)
Γενικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (Πλάτος / Ύψος / Βάθος)

Διαστάσεις αποζεύκτη DC (Πλάτος / Ύψος / Βάθος)

Βάρος
Βάρος αποζεύκτη DC
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Εκπομπή θορύβου, τυπική 
Ιδιοκατανάλωση (νύχτα)
Τοπολογία
Τρόπος ψύξης
Κλάση προστασίας
Κλάση προστασίας συνδέσεων 
Κλιματική κατηγορία (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60721-3-4)
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC
Σύνδεση AC
Οθόνη
Διεπαφή: RS485 / Τεχνολογία Bluetooth
Εγγύηση: 10 / 15 / 20 χρόνια
Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών
Πιστοποιητικά και άδειες (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Boy
10000TL-US

Sunny Boy Combiner Box 
SBCBTL6-10

Τεχνολογία Bluetooth 
Piggy-Back
BTPBINV-NR

Διεπαφή RS485 τύπου 
485USPB-SMC-NR

SMA Power Balancer Set
PBL-SBUS-10-NR

12500 W
10350 W

600 V
300 V – 480 V / 345 V

300 V / 360 V
35 A
35 A
1 / 6

10000 W / 10000 VA
208 V / 183 V – 229 V

60 Hz / 59,3 Hz … 60,5 Hz
48 A

208 V / 60 Hz
1

1 / 2

97,5 % / 98,3 %

●
●
—
●

I / III

470 / 615 / 240 mm
(18,4 / 24,1 / 9,5 inch)
187 / 297 / 190 mm 

(7,28 / 11,7 / 7,5 inch)
35 kg / 78 lb
3,5 kg / 8 lb

-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F
37 dB(A)
0,25 W

Χωρίς μετασχηματιστή με τοπολογία H5
OptiCool
NEMA 3R
NEMA 3R

—
100 %

Βιδωτή σύνδεση
Βιδωτή σύνδεση
Γραμμή κειμένου

○ / ○
● / ○ / ○

—
UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC μέρος 15 (κλάση A & B), CAN/CSA 

C22.2 107.1-1
SB 10000TLUS-10



SUNNY MINI CENTRAL 7000HV 
Ο πρωταθλητής για φωτοβολταϊκά συστήματα που υλοποιούνται με πλαίσια 
λεπτού υμενίου 
Με το Sunny Mini Central 7000HV μπορούν να συνδεθούν περισσότερα φωτοβολταϊκά πλαίσια σε σειρά, 
σε σύγκριση  με τους συνηθισμένους μετατροπείς. Με αυτό τον τρόπο περιορίζεται το κόστος καλωδίωσης 
στην πλευρά DC και πραγματοποιείται ακόμα πιο εύκολα η εγκατάσταση. Χάρη στη γαλβανική απομόνωση, 
η συσκευή μπορεί να συνδυαστεί τόσο με κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια, όσο και με πλαίσια λεπτού 
υμενίου. Το εύρος απόδοσής του επιτρέπει τη δημιουργία μεγάλων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων οι οποίες 
αποτελούνται από μικρότερες επαναλαμβανόμενες δομές, γεγονός που υποστηρίζει την αναλυτική επιτήρηση 
των εγκαταστάσεων. Με τις λειτουργίες διαχείρισης δικτύου και άεργου ισχύος, είναι άριστα εξοπλισμένος και 
για απαιτητικές εφαρμογές. 

Εξαιρετική απόδοση
•  Ευφύης διαχείριση θερμοκρασίας 

OptiCool
•  Βέλτιστος μηχανισμός ανίχνευσης 

σημείου μέγιστης ισχύος χάρη στο 
MPP OptiTrac

Ασφάλεια
•  Γαλβανική απομόνωση
•  Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός διακό-

πτης απόζευξης φορτίου DC ESS
•  SMA Power Balancer για 

τριφασική σύνδεση δικτύου

Ευελιξία
•  Ενσωματωμένη δυνατότητα άεργου  

ισχύος και λειτουργίες διαχείρισης 
δικτύου

•  Εύρος τάσης εισόδου έως 800 V
• Κατάλληλος για γείωση γεννήτριας

Ευκολία
•  Ενιαίο σύστημα σύνδεσης 

DC SUNCLIX

82



Μετατροпείς με μετασχηματιστή

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP / Ονομαστική τάση εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου / Αρχική τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά στοιχειοσειρά
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP / Στοιχειοσειρές ανά είσοδο MPP
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@230 V, 50 Hz)
Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC
Ονομαστική τάση AC / Εύρος
Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος
Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Συντελεστής ισχύος σε ονομαστική ισχύ
Ρυθμιζόμενος συντελεστής μετατόπισης
Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης
Power Balancing
Βαθμός απόδοσης
Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπ. βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Προστασία επιστροφής ρεύματος / Σημείο απομόνωσης στην πλευρά εισόδου
Επιτήρηση γείωσης / Επιτήρηση δικτύου
Προστασία αντιστροφής πόλων DC / Αντοχή AC σε βραχυκυκλώματα / Γαλβανική απομόνωση
Μονάδα επιτήρησης σφαλμάτων ρεύματος ευαίσθητη σε όλους τους τύπους ρεύματος
Κατηγορία προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62103) / Κατηγορία υπέρτασης (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60664-1)
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Πλάτος / Ύψος / Βάθος)

Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Εκπομπή θορύβου, τυπική
Ιδιοκατανάλωση (νύχτα)
Τοπολογία
Τρόπος ψύξης
Είδος προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529)
Είδος προστασίας συνδέσεων (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529)
Κλιματική κατηγορία (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60721-3-4)
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC
Σύνδεση AC
Οθόνη
Διεπαφή: RS485 / Bluetooth
Εγγύηση: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 χρόνια
Πιστοποιητικά και άδειες (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Mini Central 
7000HV

Εξαρτήματα
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Διεπαφή RS485 
485PB-SMC-NR

Τεχνολογία Bluetooth 
Piggy-Back
BTPBINV-NR

Βυσματωτό σύστημα SMA 
Power Balancer 
PBL-SMC-10-NR

Σετ γείωσης «αρνητικό» 
ESHV-N-NR

Σετ γείωσης «θετικό» 
ESHV-P-NR

● Βασικός εξοπλισμός
○ Προαιρετικός εξοπλισμός
—  Δεν διατίθεται 
Στοιχεία υπό ονομαστικές συνθήκες

* Δεν ισχύει για όλα τα εθνικά παραρτήματα του προτύπου EN 50438

7500 W
800 V

335 V – 560 V / 340 V
290 V / 400 V

23 A
23 A
1 / 4

6650 W
7000 VA

220 V, 230 V, 240 V / 160 V – 265 V
50 Hz, 60 Hz / -6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
31 A

1
0,8 σε υπερδιέγερση … 0,8 σε υποδιέγερση

1 / 1
●

 96,2 % / 95,5 %

— / ●
● / ●

● / ● / ●
—

I / III

468 / 613 / 242 mm
(18,4 / 24,1 / 9,5 ίντσες)

65 kg / 143,3 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

41 dB(A)
0,25 W

Μετασχηματιστής LF
OptiCool

IP65
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Βιδωτή σύνδεση 
Γραμμή κειμένου

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

CE, VDE0126-1-1, DK 5940 ED2.2, G83/1-1, RD 1663/2000, RD 
661/2007, PPC, AS4777, EN 50438*, PPDS, UTE C15-712-1, 

IEC 61727, C10/11

SMC 7000HV-11



SUNNY MINI CENTRAL 4600A / 5000A / 6000A 
Δοκιμασμένη τεχνολογία για ευέλικτες εϕαρμογές 
Οι μετατροπείς Sunny Mini Central 4600A, 5000A και 6000A εγκαθίστανται όπου απαιτείται γαλβανική απο-
μόνωση. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου παρέχοντας 
μεγάλη ευελιξία στις δυνατότητες σύνδεσης. Έτσι, οι μετατροπείς Sunny Mini Central μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν τόσο με κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια όσο και με πλαίσια λεπτού υμενίου. Επιπλέον, χάρη 
στις διαβαθμισμένες κατηγορίες απόδοσης, παρέχουν μέγιστη ευελιξία κατά το σχεδιασμό της εγκατάστασης. 
Οι Sunny Mini Central 5000A και 6000A είναι επίσης ιδανικοί για τριφασικά συστήματα, ενώ ο 4600A είναι 
σχεδιασμένος για χρήση σε μονοφασικές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Αυξημένης απόδοσης 
•  Ευφυής διαχείριση θερμοκρασίας 

OptiCool
•  Βέλτιστος μηχανισμός ανίχνευσης 

σημείου μέγιστης ισχύος χάρη στο  
MPP OptiTrac

Ασφάλεια
• Γαλβανική απομόνωση
•  Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός δια-

κόπτης απόζευξης φορτίου 
DC ESS

•  SMA Power Balancer για 
τριφασική σύνδεση δικτύου

Ευελιξία
• Κατάλληλος για γείωση γεννήτριας

Ευκολία
•  Ενιαίο σύστημα σύνδεσης 

DC SUNCLIX
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Μετατροпείς με μετασχηματιστή

85
Trévoux, Γαλλία



SUNNY MINI CENTRAL 4600A / 5000A / 6000A 

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP / Ονομαστική τάση εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου / Αρχική τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά στοιχειοσειρά
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP / Στοιχειοσειρές ανά είσοδο MPP
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@230 V, 50 Hz)
Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC
Ονομαστική τάση AC / Εύρος
Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος
Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Συντελεστής ισχύος σε ονομαστική ισχύ
Ρυθμιζόμενος συντελεστής μετατόπισης
Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης
Power Balancing
Βαθμός απόδοσης
Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπ. βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Προστασία επιστροφής ρεύματος / Σημείο απομόνωσης στην πλευρά εισόδου
Επιτήρηση γείωσης / Επιτήρηση δικτύου
Προστασία αντιστροφής πόλων DC / Αντοχή AC σε βραχυκυκλώματα / Γαλβανική απομόνωση
Μονάδα επιτήρησης σφαλμάτων ρεύματος ευαίσθητη σε όλους τους τύπους ρεύματος
Κατηγορία προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62103) / Κατηγορία υπέρτασης (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60664-1)
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Πλάτος / Ύψος / Βάθος)

Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Εκπομπή θορύβου, τυπική
Ιδιοκατανάλωση (νύχτα)
Τοπολογία
Τρόπος ψύξης
Είδος προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529)
Είδος προστασίας συνδέσεων (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529)
Κλιματική κατηγορία (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60721-3-4)
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC
Σύνδεση AC
Οθόνη
Διεπαφή: RS485 / Bluetooth
Εγγύηση: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 χρόνια
Πιστοποιητικά και άδειες (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Mini Central
4600A

Sunny Mini Central
5000A
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5750 W
600 V

246 V – 480 V / 246 V
211 V / 300 V

26 A
26 A
1 / 4

5000 W
5500 VA

220 V, 230 V, 240 V / 160 V – 265 V
50 Hz, 60 Hz / -6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
26 A

1
—

1 / 1
●

 96,1 % / 95,3 %

— / ●
● / ●

● / ● / ●
—

I / III

468 / 613 / 242 mm
(18,4 / 24,1 / 9,5 ίντσες)

62 kg / 136,69 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

42 dB(A)
0,25 W

Μετασχηματιστής LF
OptiCool

IP65
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Βιδωτή σύνδεση 
Γραμμή κειμένου

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

5250 W
600 V

246 V – 480 V / 246 V
211 V / 300 V

26 A
26 A
1 / 4

4600 W
5000 VA

220 V, 230 V, 240 V / 160 V – 265 V
50 Hz, 60 Hz / 6 Hz … 5 Hz

50 Hz / 230 V
26 A

1
—

1 / 1
●

 96,1 % / 95,3 %

— / ●
● / ●

● / ● / ●
—

I / III

468 / 613 / 242 mm
(18,4 / 24,1 / 9,5 ίντσες)

62 kg / 136,69 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

42 dB(A)
0,25 W

Μετασχηματιστής LF
OptiCool

IP65
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Βιδωτή σύνδεση 
Γραμμή κειμένου

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

CE, VDE0126-1-1, DK 5940 ED2.2**, G83/1-1, RD 1663/2000, RD 
661/2007, PPC, AS4777, EN 50438*, PPDS, UTE C15-712-1, C10/11, 

IEC 61727

SMC 4600A SMC 5000A



Μετατροпείς με μετασχηματιστή

Εξαρτήματα

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP / Ονομαστική τάση εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου / Αρχική τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά στοιχειοσειρά
Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP / Στοιχειοσειρές ανά είσοδο MPP
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς (@230 V, 50 Hz)
Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC
Ονομαστική τάση AC / Εύρος
Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος
Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Συντελεστής ισχύος σε ονομαστική ισχύ
Ρυθμιζόμενος συντελεστής μετατόπισης
Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης
Power Balancing
Βαθμός απόδοσης
Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπ. βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Προστασία επιστροφής ρεύματος / Σημείο απομόνωσης στην πλευρά εισόδου
Επιτήρηση γείωσης / Επιτήρηση δικτύου
Προστασία αντιστροφής πόλων DC / Αντοχή AC σε βραχυκυκλώματα / Γαλβανική απομόνωση
Μονάδα επιτήρησης σφαλμάτων ρεύματος ευαίσθητη σε όλους τους τύπους ρεύματος
Κατηγορία προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62103) / Κατηγορία υπέρτασης (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60664-1)
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Πλάτος / Ύψος / Βάθος)

Βάρος
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Εκπομπή θορύβου, τυπική
Ιδιοκατανάλωση (νύχτα)
Τοπολογία
Τρόπος ψύξης
Είδος προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529)
Είδος προστασίας συνδέσεων (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529)
Κλιματική κατηγορία (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60721-3-4)
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC
Σύνδεση AC
Οθόνη
Διεπαφή: RS485 / Bluetooth
Εγγύηση: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 χρόνια
Πιστοποιητικά και άδειες (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Mini Central
6000A

87

Διεπαφή RS485 
485PB-SMC-NR

Τεχνολογία Bluetooth 
Piggy-Back
BTPBINV-NR

Βυσματωτό σύστημα SMA 
Power Balancer 
PBL-SMC-10-NR

Σετ γείωσης «αρνητικό» 
ESHV-N-NR

Σετ γείωσης «θετικό» 
ESHV-P-NR

● Βασικός εξοπλισμός
○ Προαιρετικός εξοπλισμός
—  Δεν διατίθεται 
Στοιχεία υπό ονομαστικές συνθήκες

* Δεν ισχύει για όλα τα εθνικά παραρτήματα του προτύπου EN 50438
** Ισχύει μόνο για την παραλλαγή ΙΤ

6300 W
600 V

246 V – 480 V / 246 V
211 V / 300 V

26 A
26 A
1 / 4

6000 W
6000 VA

220 V, 230 V, 240 V / 160 V – 265 V
50 Hz, 60 Hz / -6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
26 A

1
—

1 / 1
●

 96,1 % / 95,3 %

— / ●
● / ●

● / ● / ●
—

I / III

468 / 613 / 242 mm
(18,4 / 24,1 / 9,5 ίντσες)

63 kg / 138,89 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

42 dB(A)
0,25 W

Μετασχηματιστής LF
OptiCool

IP65
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX
Βιδωτή σύνδεση 
Γραμμή κειμένου

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

CE, VDE0126-1-1, DK 5940 ED2.2**, G83/1-1, RD 1663/2000, RD 
661/2007, PPC, AS4777, EN 50438*, UTE C15-712-1, C10/11, PPDS, 

IEC 61727

SMC 6000A



SUNNY BOY 5000-US / 6000-US / 7000-US / 8000-US 
Εντυπωσιακή απόδοση με πιστοποίηση UL
Μέγιστη ενεργειακή απόδοση για μια σταθερά αναπτυσσόμενη αγορά φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων: Οι 
μετατροπείς Sunny Boy με πιστοποίηση UL ξεχωρίζουν για τον υψηλό βαθμό απόδοσής τους. Παράλληλα, 
παρέχουν μέγιστη ευελιξία κατά το σχεδιασμό της εγκατάστασης χάρη στις διαβαθμισμένες κατηγορίες από-
δοσης. Η αυτόματη αναγνώριση τάσης δικτύου συμβάλλει στην απλή και ασφαλή εγκατάσταση. Η γαλβανική 
απομόνωση επιτρέπει επιπλέον ευελιξία στην καλωδίωση. Έτσι, οι μετατροπείς Sunny Boy μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν τόσο με κρυσταλλικά πλαίσια όσο και με πλαίσια λεπτού υμενίου.

Πιστοποιητικό UL
•  Για χώρες όπου απαιτείται 

πιστοποίηση 
UL (UL 1741/IEEE 1547)

Οικονομία 
•  Μέγιστος βαθμός απόδοσης 

97 %
•  Ενεργή διαχείριση θερμοκρασίας 

OptiCool

Ασφάλεια
• Γαλβανική απομόνωση

Ευκολία
•   Αυτόματη αναγνώριση τάσης 

δικτύου*
•  Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός δια-

κόπτης απόζευξης φορτίου DC

* Αμερικάνικο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας US7352549B1
** Διατίθεται επίσης με εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας έως -40 °C
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Μετατροпείς με μετασχηματιστή
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Sunny Boy 5000-US
208 V

Sunny Boy 5000-US
240 V

Sunny Boy 5000-US
277 V

Είσοδος (DC)
Συνιστώμενη μέγιστη φωτοβολταϊκή ισχύς (@μονάδα STC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP / Ονομαστική τάση εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου / Αρχική τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Μέγιστη ασφάλεια στοιχειοσειράς στο διακόπτη απομόνωσης DC
Αριθμός των ανεξάρτητων εισόδων MPP
Στοιχειοσειρές ανά είσοδο MPP (@ διακόπτη απομόνωσης DC)
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς / Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC
Ονομαστική τάση AC / Εύρος ονομαστικής τάσης AC
Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου
Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Συντελεστής ισχύος με ονομαστική ισχύ
Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης
Βαθμός απόδοσης
Βαθμός απόδοσης CEC / Μέγιστος βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Προστασία αντιστροφής πόλων DC
Αντοχή AC σε βραχυκύκλωμα
Γαλβανική απομόνωση
Μονάδα επιτήρησης σφαλμάτων ρεύματος ευαίσθητη σε όλους τους τύπους ρεύματος
Κατηγορία προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC)
Κατηγορία υπέρτασης (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60664-1)
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Πλάτος / Ύψος / Βάθος)
Διαστάσεις  DC-Disconnect (Πλάτος / Ύψος / Βάθος)
Βάρος
Βάρος DC-Disconnect
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας**
Εκπομπή θορύβου, τυπική
Ιδιοκατανάλωση (νύχτα)
Τοπολογία
Τρόπος ψύξης
Κλάση προστασίας
Κλάση προστασίας συνδέσεων
Κλιματική κατηγορία (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60721-3-4)
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για σχετική υγρασία 
(χωρίς συμπύκνωση)
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC
Σύνδεση AC
Οθόνη
Διεπαφή: RS485 / Bluetooth
Εγγύηση: 10 / 15 / 20 χρόνια
Πιστοποιητικά και άδειες (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

6250 W
5300 W
600 V

250 V – 480 V / 310 V
250 V / 300 V

21 A
20 A

1
4

5000 W / 5000 VA

●
●
●
—
I
III

208 V / 183 V – 229 V
60 Hz / 208 V

240 V / 211 V – 264 V
60 Hz / 240 V

277 V / 244 V – 305 V
60 Hz / 277 V

470 / 615 / 240 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 ίντσες)
187 / 297 / 190 mm (7,3 / 11,7 / 7,5 ίντσες)

64 kg / 143 lb
3,5 kg / 8 lb

-25 °C … +45 °C / -13 °F … +113 °F
44 dB(A)

0,1 W
Μετασχηματιστής LF

OptiCool
NEMA 3R
NEMA 3R

—
100 %

Βιδωτή σύνδεση
Βιδωτή σύνδεση
Γραμμή κειμένου 

○ / ○
● / ○ / ○

UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1

SB 5000US

60 Hz / 59,3 Hz … 60,5 Hz

1
24 A

1 / 2

95,5 % / 96,7 %

21 A

1 / 2

95,5 % / 96,8 %

18 A

1 / 1

95,5 % / 96,8 %



SUNNY BOY 5000-US / 6000-US / 7000-US / 8000-US

Είσοδος (DC)
Συνιστώμενη μέγιστη φωτοβολταϊκή ισχύς (@μονάδα STC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Μέγιστη τάση εισόδου
Εύρος τάσης MPP / Ονομαστική τάση εισόδου
Ελάχιστη τάση εισόδου / Αρχική τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Μέγιστη ασφάλεια στοιχειοσειράς στο διακόπτη απομόνωσης DC
Αριθμός των ανεξάρτητων εισόδων MPP
Στοιχειοσειρές ανά είσοδο MPP (@ διακόπτη απομόνωσης DC)
Έξοδος (AC)
Ονομαστική ισχύς / Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC
Ονομαστική τάση AC / Εύρος ονομαστικής τάσης AC
Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου
Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Συντελεστής ισχύος με ονομαστική ισχύ
Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης
Βαθμός απόδοσης
Βαθμός απόδοσης CEC / Μέγιστος βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Προστασία αντιστροφής πόλων DC
Αντοχή AC σε βραχυκύκλωμα
Γαλβανική απομόνωση
Μονάδα επιτήρησης σφαλμάτων ρεύματος ευαίσθητη σε όλους τους τύπους ρεύματος
Κατηγορία προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC)
Κατηγορία υπέρτασης (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60664-1)
Γενικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (Πλάτος / Ύψος / Βάθος)
Διαστάσεις DC-Disconnect (Πλάτος / Ύψος / Βάθος)
Βάρος
Βάρος DC-Disconnect
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας*
Εκπομπή θορύβου, τυπική
Ιδιοκατανάλωση (νύχτα)
Τοπολογία
Τρόπος ψύξης
Κλάση προστασίας
Κλάση προστασίας συνδέσεων
Κλιματική κατηγορία (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60721-3-4)
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας 
(χωρίς συμπύκνωση)
Εξοπλισμός
Σύνδεση DC
Σύνδεση AC
Οθόνη
Διεπαφή: RS485 / Bluetooth
Εγγύηση: 10 / 15 / 20 χρόνια
Πιστοποιητικά και άδειες (περισσότερα κατόπιν αιτήματος)

Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά
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Sunny Boy 6000-US
208 V

Sunny Boy 6000-US
240 V

Sunny Boy 6000-US
277 V

7500 W
6350 W
600 V

250 V – 480 V / 310 V
250 V / 300 V

25 A
20 A

1
4

6000 W / 6000 VA

●
●
●
—
I
III

208 V / 183 V – 229 V
60 Hz / 208 V

240 V / 211 V – 264 V
60 Hz / 240 V

277 V / 244 V – 305 V
60 Hz / 277V

470 / 615 / 240 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 ίντσες)
187 / 297 / 190 mm (7,3 / 11,7 / 7,5 ίντσες)

64 kg / 143 lb
3,5 kg / 8 lb

-25 °C … +45 °C / -13 °F … +113 °F
45 dB(A)

0,1 W
Μετασχηματιστής LF

OptiCool
NEMA 3R
NEMA 3R

—
100 %

Βιδωτή σύνδεση
Βιδωτή σύνδεση
Γραμμή κειμένου

○ / ○
● / ○ / ○

UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1

SB 6000US

60 Hz / 59,3 Hz … 60,5 Hz

1
29 A

1 / 2

95,5 % / 96,9 %

25 A

1 / 2

95,5 % / 96,8 %

22 A

1 / 1

96 % / 97 %



Μετατροпείς με μετασχηματιστή

●  Βασικός εξοπλισμός  ○ Προαιρετικός  — Μη διαθέσιμος 
Στοιχεία υπό ονομαστικές συνθήκες

Εξαρτήματα

91

Interface RS485
485USPB-SMC-NR

Τεχνολογία Bluetooth 
Piggy-Back
BTPBINV-NR

Sunny Boy 7000-US
208 V

Sunny Boy 7000-US
240 V

Sunny Boy 7000-US
277 V

Sunny Boy 8000-US
240 V

Sunny Boy 8000-US
277 V

* Διατίθεται επίσης με εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 
–40 °C … +45 °C / –40 °F … +113 °F

Σετ SMA Power Balancer
PBL-SBUS-10-NR

8750 W
7400 W
600 V

250 V – 480 V / 310 V
250 V / 300 V

30 A
20 A

1
4

10000 W
8600 W
600 V

300 V – 480 V / 345 V
300 V / 365 V

30 A
20 A

1
4

7000 W / 7000 VA 7680 W / 8000 VA

●
●
●
—
I
III

●
●
●
—
I
III

208 V / 183 V – 229 V
60 Hz / 208 V

240 V / 211 V – 264 V
60 Hz / 240 V

277 V / 244 V – 305 V
60 Hz / 277V

240 V / 211 V – 264 V
60 Hz / 240 V

277 V / 244 V – 305 V
60 Hz / 277V

470 / 615 / 240 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 ίντσες)
187 / 297 / 190 mm (7,3 / 11,7 / 7,5 ίντσες)

64 kg / 143 lb
3,5 kg / 8 lb

-25 °C … +45 °C / -13 °F … +113 °F
46 dB(A)

0,1 W
Μετασχηματιστής LF

OptiCool
NEMA 3R
NEMA 3R

—
100 %

Βιδωτή σύνδεση
Βιδωτή σύνδεση
Γραμμή κειμένου

○ / ○
● / ○ / ○

UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1

470 / 615 / 240 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 ίντσες)
187 / 297 / 190 mm (7,3 / 11,7 / 7,5 ίντσες)

66 kg / 145 lb
3,5 kg / 8 lb

-25 °C … +45 °C / -13 °F … +113 °F
49 dB(A)

0,1 W
Μετασχηματιστής LF

OptiCool
NEMA 3R
NEMA 3R

—
100 %

Βιδωτή σύνδεση
Βιδωτή σύνδεση
Γραμμή κειμένου

○ / ○
● / ○ / ○

UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/
CSA C22.2 107.1-1

SB 7000US SB 8000US

60 Hz / 59,3 Hz … 60,5 Hz 60 Hz / 59,3 Hz … 60,5 Hz

1 1
34 A

1 / 2

95,5 % / 97,1 %

29 A

1 / 2

96 % / 96,9 %

25 A 32 A 32 A

1 / 1 1 / 2 1 / 1

96 % / 97,1 % 96 % / 96,3 % 96 % / 96,5 %
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SUNNY TOWER 
Εύκολη εγκατάσταση – μέγιστη απόδοση
Ο Sunny Tower είναι τόσο εύκολος στην εγκατάσταση όσο ένας κεντρικός μετατροπέας και τόσο κερδοφόρος 
όσο ένας Sunny Mini Central. Ο εξαιρετικός βαθμός απόδοσης, ο οποίος ανέρχεται στα 98 %, καθώς και η 
εύκολη εγκατάστασή του συμβάλλουν στη μέγιστη ενεργειακή απόδοση. Η έξυπνη διαχείριση θερμοκρασιών 
με το σύστημα ψύξης OptiCool τον καθιστά ιδανικό για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Επι-
πλέον, η αρθρωτή δομή επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των μετατροπέων Sunny Mini Central και Sunny Boy. 
Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται μέγιστη ευελιξία κατά το σχεδιασμό και την επέκταση της εγκατάστασης.

Αυξημένη απόδοση 
• Βαθμός απόδοσης έως 98 %
• Χαμηλή ειδική τιμή ισχύος
•  Αύξηση  απόδοσης χάρη στους 

πολλαπλούς ανιχνευτές σημείου 
μέγιστης ισχύος MPP-Tracker

Ασφάλεια
•  Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός δια-

κόπτης απόζευξης φορτίου 
DC ESS

Ευελιξία
•  Αρθρωτή δομή
•  Εφικτός ο συνδυασμός Sunny 

Mini Central και Sunny Boy
•  Δυνατότητα τοποθέτησης σε εξωτε-

ρικό χώρο

Φιλικός στο χρήστη
•  Παράδοση με το κλειδί στο χέρι
• Απλή εγκατάσταση
•  Προδιαμορφωμένη καταγραφή 

δεδομένων με συσκευή Sunny 
WebBox (προαιρετικά)
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Sunny Tower

Είσοδος (DC)
Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1)
Εύρος φωτοβολταϊκής τάσης
Μέγιστη τάση εισόδου
Μέγιστο ρεύμα εισόδου
Διακύμανση τάσης DC
Μέγιστος αριθμός στοιχειοσειρών (παράλληλων)
Προστασία από αντιστροφή πόλων DC
Έξοδος (AC)
Συνεχής ισχύς AC (στους 40 °C)
Ονομαστική ισχύς AC
Μέγιστο ρεύμα εξόδου
Συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης ρεύματος δικτύου
Ονομαστική τάση AC
Συχνότητα δικτύου AC
Συντελεστής ισχύος με ονομαστική ισχύ
Σύνδεση δικτύου
Βαθμός απόδοσης
Μέγιστος βαθμός απόδοσης
Ευρωπ. βαθμός απόδοσης
Διατάξεις προστασίας
Θερμικά επιτηρούμενα βαρίστορ
Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς τη γη
Σημείο απομόνωσης πλευράς εισόδου
Επιτήρηση δικτύου
Προστασία από βραχυκύκλωμα AC
Διακόπτης προστασίας αγωγών
Γενικά χαρακτηριστικά 
Είδος προστασίας μετατροπέα/Sunny Tower (κατά IEC 60529)
Τρόπος ψύξης
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας
Τοπολογία
Αριθμός φάσεων τροφοδοσίας
Διαστάσεις (Π/Υ/Β)
Βάρος
Εξοπλισμός
Εγγύηση: 5/10 έτη
Επιτήρηση εγκατάστασης (προκαλωδιωμένη)
RS485/Sunny WebBox/SMA Power Balancer

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Tower για 
6 Sunny Mini Central 8000TL

Sunny Tower για 
6 Sunny Mini Central 11000TL
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49,5 W
333 V – 500 V

700 V
6 x 25 A
< 10 %
6 x 4

Δίοδος βραχυκύκλωσης

48 kW
48 kW

3 x 70 A 
< 4 %

220 V – 240 V
50 Hz, 60 Hz

1
Βιδωτός ακροδέκτης, μέγ. 5 x 95 mm2

98 %
97,7 %

●
●
●
●
●

6 x B50

IP65 / IP44
OptiCool

-25 °C … +60 °C
Χωρίς μετασχηματιστή

3
1100 / 1810 / 990 mm

320 kg

● / ○
○ / ○ / ○

ST6

68,4 W
333 V – 500 V

700 V
6 x 34 A
< 10 %
6 x 5

Δίοδος βραχυκύκλωσης

66 kW
66 kW

3 x 96 A 
< 4 %

220 V – 240 V
50 Hz, 60 Hz

1
Βιδωτός ακροδέκτης, μέγ. 5 x 95 mm2

98 %
97,5 %

●
●
●
●
●

6 x B63

IP65 / IP44
OptiCool

-25 °C … +60 °C
Χωρίς μετασχηματιστή

3
1100 / 1810 / 990 mm

320 kg

● / ○
○ / ○ / ○

ST6
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ
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Αξιόπιστη επιτήρηση για μεγάλους ηλιακούς σταθμούς 
παραγωγής ενέργειας

Συλλέγει τα δεδομένα των κεντρικών μετα-
τροπέων και τα καταγράφει ανά μακρά χρο-
νικά διαστήματα. Αν θέλετε, στέλνει πλήρως 
αυτοματοποιημένα τα δεδομένα στο Sunny 
Portal ή σε οποιονδήποτε άλλο καθορισμέ-
νο διαδικτυακό διακομιστή και έτσι καθιστά 
δυνατή τη διάγνωση ενδεχόμενων προβλη-
μάτων της εγκατάστασης από οποιοδήποτε 
σημείο της γης.

Με τον SMA OPC Server μπορείτε να ενσω-
ματώσετε μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκατα-
στάσεις της SMA σε συστήματα διαχείρι-
σης με δυνατότητα OPC. Είτε πρόκειται για 
φωτοβολταϊκή ή αιολική εγκατάσταση, είτε 
για εγκατάσταση βιοαερίου, χάρη στο 
λογισμικό μπορείτε να ανταλλάξετε εύκολα 

Τα σύγχρονα φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν 
συχνά έκταση μεγαλύτερη από πολλά γήπε-
δα ποδοσφαίρου. Όσο μεγαλύτερη είναι 
όμως η εγκατάσταση, τόσο σημαντικότερη 
είναι η πλήρης επιτήρηση. Γιατί ακόμα και 
τα μικρότερα προβλήματα στο δίκτυο μπο-
ρούν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδο-
ση της εγκατάστασης - αν δεν γίνουν αντι-
ληπτά. Με τα συστήματα επιτήρησης εγκα-
ταστάσεων της SMA μπορείτε να επιτηρείτε 
και να ελέγχετε κεντρικά ακόμα και ιδιαίτερα 
μεγάλους σταθμούς παραγωγής ηλιακής 
ενέργειας. 
Το Sunny WebBox αποτελεί, ως επαγγελμα-
τικό εργαλείο καταγραφής δεδομένων, τον 
ακρογωνιαίο λίθο της επιτήρησης κάθε 
σταθμού παραγωγής ηλιακής ενέργειας. 

Einführung Wechselrichtertechnik

πληροφορίες για διάφορα εξαρτήματα του 
σταθμού και να τα εντάξετε σε ένα ενιαίο 
σύστημα διαχείρισης, σύμφωνα με τις ανά-
γκες σας. 

Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συ-
στήματος προϋποθέτει σε όλο και περισσό-
τερες χώρες τη συμβολή του στη διαχείριση 
ασφάλειας δικτύου. Το Power Reducer Box 
επιτρέπει τη ρύθμιση του περιορισμού 
πραγματικής ισχύος και την προρύθμιση 
της άεργου ισχύος με τηλεχειρισμό από τον 
υπεύθυνο δικτύου – μια σημαντική απαίτη-
ση για ασφαλή δίκτυα του μέλλοντος.
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SUNNY WEBBOX 
Τηλεπιτήρηση και τηλεσυντήρηση για μεγάλες ηλιακές εγκαταστάσεις
Η λύση επιτήρησης για φωτοβολταϊκά συστήματα μεσαίας και μεγάλης κλίμακας: Το Sunny WebBox λαμβάνει 
και αποθηκεύει όλες τις τρέχουσες τιμές μέτρησης και δεδομένα – μέσω Bluetooth ή RS485. Έτσι, σας ενημερώ-
νει ανά πάσα στιγμή για τη λειτουργία της εγκατάστασής σας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να αντιδρά 
γρήγορα και να διασφαλίζει την απόδοση. Μέσω του Web-Browser μπορείτε να εμφανίζετε, να αξιολογείτε 
ή να κατεβάζετε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας όλες τις τιμές μέτρησης, καθώς και να αλλάζετε τις παρα-
μέτρους. Όλα τα δεδομένα των συνδεδεμένων συσκευών αποθηκεύονται και, αν το επιθυμείτε, μεταφέρονται 
αυτόματα στο Sunny Portal. Χάρη στο Sunny WebBox μπορείτε να αποθηκεύετε την εγκατάστασή σας στο 
διαδίκτυο, για κεντρική πρόσβαση στο Sunny Portal.

Ασφάλεια
•  Τηλεπιτήρηση, τηλεδιάγνωση και 

τηλεσυντήρηση του φωτοβολταϊ-
κού συστήματος 

•  Καταγραφέας δεδομένων των σημαντι-
κότερων συμβάντων της εγκατάστασης

•  Άμεσος εντοπισμός σφαλμάτων 
λειτουργίας

Απλό
•  Αυτόματη επιτήρηση έως και 

50 μετατροπέων μέσω Bluetooth 
ή RS485

•  Γρήγορη διαμόρφωση χάρη στο 
Sunny WebBox Assistant και τις 
συνοπτικές οδηγίες χρήσης

Εύχρηστο
•  Συμπεριλαμβάνεται δωρεάν τυπική 

πρόσβαση στο Sunny Portal για 
όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατά-
στασης

•  Ευέλικτες παρουσιάσεις, αξιολο-
γήσεις, αναφορές απόδοσης και 
συμβάντων μέσω του Sunny Portal
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Συστήματα τηλεμετρίας

Επικοινωνία
Επικοινωνία μετατροπέων

Επικοινωνία Η/Υ
Μόντεμ
Διεπαφή δεδομένων
Συνδέσεις
Ethernet
Μετατροπέας
Μέγιστος αριθμός συσκευών SMA
RS485, Ethernet
Bluetooth
Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας
RS485
Ethernet
Bluetooth σε ανοιχτό χώρο

Τροφοδοσία τάσης
Τροφοδοσία τάσης
Τάση εισόδου
Κατανάλωση ισχύος
Περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη λειτουργία
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
Επιτρεπτή μέγιστη τιμή για τη σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Μνήμη
Εσωτερική 
Εξωτερική
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Π / Υ / Β)
Βάρος
Σημείο εγκατάστασης 
Δυνατότητα χρήσης
Ένδειξη κατάστασης
Γλώσσα λογισμικού, γλώσσα οδηγιών χρήσης

Εξοπλισμός
Χειρισμός
Εγγύηση
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις
Εξαρτήματα
SMA Bluetooth Repeater για επέκταση της μέγιστης εμβέλειας επικοινωνίας
Sunny SensorBox

Sunny Matrix
Κάρτα SD 1 GB / 2 GB (προαιρετικά)
Εξωτερική κεραία GSM, κάρτα δεδομένων GSM
Καλώδιο επικοινωνίας RS485
Εμβυσματώσιμο τροφοδοτικό με προσαρμογείς

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικά — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προβολή των δεδομέ-
νων της εγκατάστασης 
με το Sunny Matrix ή 
το Flashview

Επικοινωνία με τους με-
τατροπείς μέσω RS485 
ή Bluetooth

Ενσωματωμένος διακο-
μιστής FTP για μετάδοση 
δεδομένων και αποθή-
κευση σε έναν ηλεκτρονι-
κό υπολογιστή 

Δωρεάν και αυτόματη 
απεικόνιση των δεδο-
μένων μέτρησης στο 
Sunny Portal

Ενσωματωμένος διαδικτυα-
κός διακομιστής για παγκό-
σμια online-τηλεπρόσβαση 
από οποιονδήποτε Η/Υ με 
πρόσβαση στο διαδίκτυο

Υποδοχή καρτών SD 
για προαιρετική επέ-
κταση της μνήμης και 
μετάδοση δεδομένων 
στον Η/Υ

Ταχύτατη διαμόρφω-
ση χάρη στο Sunny 
WebBox Assistant και 
τις σύντομες οδηγίες

Δυνατότητα ευέλικτης 
αποστολής δεδομένων σε 
ένα διακομιστή FTP ελεύ-
θερης επιλογής παράλλη-
λα με το Sunny Portal

Sunny WebBox Sunny WebBox με Bluetooth

Bluetooth

10/100 Mbit Ethernet
—

RPC

10 / 100 Mbit, RJ45
—

— / —
50

—
—

έως και 100 m (δυνατότητα επέκτα-
σης με SMA Bluetooth Repeater)

Εξωτερικό κουμπωτό τροφοδοτικό
100 V – 240 V AC, 50 / 60 Hz

Τύπος 4 W / μέγ. 12 W

-20 °C … +65 °C
5% … 95%

12,5 MB με οργάνωση κυκλικής μνήμης
Κάρτα SD 1 GB / 2 GB (προαιρετικά)

255 / 130 / 57 mm
0,75 kg

Σε εσωτερικό χώρο

RS485, 10/100 Mbit Ethernet 
(μόνο για συσκευές Sunny Central)

10/100 Mbit Ethernet
Αναλογικό (προαιρετικά), GSM (προαιρετικά)

Modbus TCP, RPC

10 / 100 Mbit, RJ45
1 x SMACOM

50 / 50
—

1200 m
100 m

—

Εξωτερικό κουμπωτό τροφοδοτικό
100 V – 240 V AC, 50 / 60 Hz

Τύπος 4 W / μέγ. 12 W

-20 °C … +65 °C
5% … 95%

8 MB με οργάνωση κυκλικής μνήμης
Κάρτα SD 1 GB / 2 GB (προαιρετικά)

255 / 130 / 57 mm
0,75 kg

Σε εσωτερικό χώρο

—
Σύνδεση μέσω RS485-Power 

Injector
○
○

○ / ○
○
●

Sunny WebBox

○
Σύνδεση μέσω SMA Power 

Injector με Bluetooth
○
○

— / —
—
●

Sunny WebBox με Bluetooth

Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, 
Ελληνικά, Κορεάτικα, Τσέχικα

Τοποθέτηση σε ράγες, επίτοιχη τοποθέτηση, επιτραπέζια συσκευή 
LED

Ενσωματωμένος διαδικτυακός διακομιστής (πρόγραμμα περιήγησης στο Internet)
5 χρόνια

www.SMA-Solar.com
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SUNNY PORTAL 
Επαγγελματική επιτήρηση, διαχείριση και προβολή φωτοβολταϊκών  
εγκαταστάσεων
Είτε πρόκειται για μικρές οικιακές εγκαταστάσεις είτε για μεγάλα ηλιακά πάρκα – η κεντρική διαχείριση και 
επιτήρηση πολλών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων εξοικονομεί χρόνο και χρήμα. Οι ιδιοκτήτες της εγκατά-
στασης και οι εγκαταστάτες έχουν πρόσβαση στα πιο σημαντικά δεδομένα της εγκατάστασης, κάθε στιγμή και 
από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Οι προδιαμορφωμένες πρότυπες σελίδες, οι οποίες δημιουργούνται 
αυτόματα, προσαρμόζονται εύκολα στις ανάγκες του πελάτη και μπορούν να συμπληρώνονται με εξατομι-
κευμένες σελίδες. Είτε με τη μορφή πίνακα δεδομένων είτε με τη μορφή διαγραμμάτων, όταν πρόκειται για την 
ανάλυση τιμών μέτρησης ή την απεικόνιση της απόδοσης, το αποτέλεσμα με το Sunny Portal είναι άψογο. Η 
απόδοση όλων των μετατροπέων μιας εγκατάστασης συγκρίνεται αυτόματα, ώστε να εντοπίζονται ακόμα και 
οι ελάχιστες αποκλίσεις. Και το αποτελεσματικό σύστημα αναφορών παρέχει τακτική ενημέρωση μέσω email, 
διασφαλίζοντας έτσι την απόδοση του φωτοβολταϊκού σας συστήματος.

Φιλικό στο χρήστη 
•  Κεντρική διαχείριση όλων των 

δεδομένωνπου αφορούν στους 
πελάτες και στις εγκαταστάσεις

•  Εύκολα κατανοητές αναφορές 

•  Πρόσβαση από οπουδήποτε στον 
κόσμο μέσω του διαδικτύου – 
μέσω του ηλεκτρονικού υπολογι-
στή ή του κινητού τηλεφώνου

Εξατομικευμένο
•  Ελεύθερη διαμόρφωση σελίδων και 

διαγραμμάτων
•  Αποστολή εξατομικευμένων 

αναφορών απόδοσης και 
συμβάντων μέσω email

Ενημερωτικό
•  Πλήρως αυτόματη σύγκριση 

απόδοσης των συσκευών μιας 
εγκατάστασης

•  Επαγγελματική ενσωμάτωση στη 
δική σας ιστοσελίδα
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Συστήματα τηλεμετρίας

Γλώσσες
Διαθέσιμες γλώσσες

Προϋποθέσεις συστήματος
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα
Πληροφορίες εγκατάστασης
Χαρακτηριστικά εγκατάστασης
Ετήσια σύγκριση
Σελίδα ενεργειακού ισοζυγίου

Βιβλίο ιστορικού εγκαταστάσεων
Επισκόπηση συσκευών
Λογισμικό
Συνιστώμενο διαδικτυακό πρόγραμμα πλοήγησης
Άλλα
Υποστηριζόμενοι καταγραφείς δεδομένων
Πρόσβαση
Ιστοσελίδα
Smartphone
Διαχείριση εγκατάστασης
Λογαριασμός Sunny Portal
Διαμόρφωση σελίδων
Πρότυπες σελίδες

Προσωπικές σελίδες
Ενότητες σελίδων

Απεικόνιση απόδοσης και τιμών μέτρησης
Είδη διαγραμμάτων

Πίνακες
Χρονικά διαστήματα
Επιτήρηση
Σύγκριση μετατροπέων

Επιτήρηση επικοινωνίας

Αναφορές κατάστασης / Αναφορές
Αναφορές πληροφοριών

Αναφορές συμβάντων

Μορφή αναφοράς
Προσωπική πρόσβαση
Δημοσίευση επιμέρους σελίδων

Ρόλοι χρηστών

Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Portal

Επιτήρηση χωρίς 
να χρειάζεται να 
βρίσκεστε εκεί

Διαχείριση πολλών 
εγκαταστάσεων από 
ένα κεντρικό σημείο

Προσωπική πρόσβα-
ση στις επιλογές και 
στις λειτουργίες

Γρήγορος έλεγχος 
με μια ματιά μέσω των 
τιμών μέτρησης και 
απόδοσης του φωτο-
βολταϊκού συστήματος

Το ολοκληρωμένο 
σύστημα αναφοράς 
συμβάλλει στη 
διασφάλιση της 
απόδοσης

Εύκολη διάγνωση 
χάρη στην εμφάνιση 
των τιμών μέτρησης 
και της επισκόπησης 
συμβάντων

Ευέλικτη διαμόρφωση 
σελίδων για εξατομι-
κευμένη παρουσίαση 
της φωτοβολταϊκής 
εγκατάστασης

Πρότυπες σελίδες για 
τις πιο συχνές επιλο-
γές απεικόνισης 

Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, 
Eλληνικά, Κορεάτικα, Τσέχικα, Κινέζικα

Όλα, βελτιστοποιημένη πρόσβαση για φορητές τελικές συσκευές

Επισκόπηση των σημαντικότερων χαρακτηριστικών της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης
Γρήγορος έλεγχος της πορείας της απόδοσης στο συνολικό διάστημα λειτουργίας της εγκατάστασης
Επισκόπηση της λειτουργίας με τροφοδοσία από κύριο δίκτυο, της συνδρομής του δικτύου και ενδεχομένως της ιδιοκα-
τανάλωσης (απαιτείται σύνδεση των μετρητών ενέργειας μέσω του Meter Connection Box ή του Sunny Home Manager)

Πρόσβαση στα μηνύματα για τα συμβάντα της εγκατάστασης
Χαρακτηριστικά και παράμετροι των συσκευών στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Firefox, Internet Explorer έκδοση 7 και μεταγενέστερη, Safari
Ενεργοποιημένη JavaScript και Cookies
Sunny WebBox, Sunny Home Manager

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

Ένας κωδικός για όλες τις εγκαταστάσεις στο Sunny Portal

Αυτόματη δημιουργία πρότυπων σελίδων για τις πιο συχνές απαιτήσεις επιτήρησης 
και παρουσίασης της εγκατάστασης

Διάφορα πρότυπα για τη διαμόρφωση των προσωπικών σελίδων
Πίνακες, διαγράμματα, προσωπικές εικόνες, ελεύθερα κείμενα, επισκόπηση εγκατα-

στάσεων (CO₂, οικονομική απόδοση, ενέργεια)

Επιλογή από έξι είδη διαγραμμάτων για βέλτιστη παρουσίαση των τιμών απόδοσης 
και μέτρησης, ραβδογράμματα, κατόψεις, γραμμικά διαγράμματα (με, χωρίς ή μόνο 

με επισημάνσεις) καθώς και διαγράμματα Χ-Υ
Δυνατότητα ελεύθερης διαμόρφωσης της απεικόνισης όλων των τιμών απόδοσης και μέτρησης υπό μορφή πίνακα

5 λεπτά έως και 1 έτος με δυνατότητα επιλογής διαφόρων χρονικών δεδομένων  

Πλήρως αυτοματοποιημένη και συνεχής σύγκριση της απόδοσης των μετατροπέων 
και συναγερμός μέσω email

Συνεχής επιτήρηση και ενδεχομένως ενεργοποίηση συναγερμού για τη σύνδεση μεταξύ του Sunny 
Portal και του Sunny WebBox, του Sunny Home Manager καθώς και του Power Reducer Box

Ημερήσιες ή μηνιαίες αναφορές μέσω email για την ενεργειακή απόδοση, τη μέγιστη 
ισχύ, την οικονομική απόδοση, τη μείωση εκπομπών ρύπων CO₂, επιπλέον μπορεί 

να αποσταλεί μια καθορισμένη από το Sunny Portal σελίδα
Ωριαίες ή ημερήσιες εκθέσεις πληροφορούν σχετικά με συμβάντα, προειδοποιήσεις, 

βλάβες και σφάλματα, ενώ το περιεχόμενο και ο παραλήπτης διαμορφώνονται ελεύθερα
Κείμενο, PDF, HTML

Πρόσβαση στην διαθέσιμη περιοχή του Sunny Portal από οποιονδήποτε χρήστη του 
Διαδικτύου, ιδανικό για εξατομικευμένη παρουσίαση στο δικό σας διαδικτυακό τόπο

Με τους ρόλους 'Επισκέπτης', 'Τυπικός χρήστης', 'Εγκαταστάτης' και 'Διαχειριστής εγκατάστασης', καθο-
ρίζονται εύκολα τα δικαιώματα πρόσβασης του εκάστοτε χρήστη στην προβολή και τη διαμόρφωση

Sunny Portal
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SUNNY SENSORBOX 
Ο μετεωρολογικός σταθμός του φωτοβολταϊκού συστήματος
Το Sunny SensorBox εγκαθίσταται απευθείας στα φωτοβολταϊκά πλαίσια, όπου μετρά την προσπίπτουσα ηλια-
κή ακτινοβολία και προαιρετικά, την ταχύτητα του ανέμου και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε συνδυασμό 
με το Sunny WebBox και το Sunny Portal επιτρέπει τη συνεχή σύγκριση των θεωρητικών/πραγματικών τιμών για 
την ισχύ της εγκατάστασης. Με αυτό τον τρόπο εντοπίζονται σκιές, σκόνη ή οποιαδήποτε παρατεταμένη μείω-
ση ισχύος της γεννήτριας και διασφαλίζεται ακόμα περισσότερο η απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος.  

Ασφάλεια
•  Γρήγορη αναγνώριση σφάλματος 

χάρη στη συνεχή σύγκριση των 
θεωρητικών/πραγματικών τιμών για 
την ισχύ της εγκατάστασης

Ενημερωτικό
•  Ακριβής μέτρηση πρόσπτωσης 

ηλιακής ακτινοβολίας, θερμοκρα-
σίας φωτοβολταϊκού πλαισίου, 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος και 
ταχύτητας ανέμου

Φιλικό στο χρήστη
•  Εύκολη εγκατάσταση στο 

φωτοβολταϊκό πλαίσιο 
•  Εύκολη ενσωμάτωση σε υπάρχοντα 

φωτοβολταϊκά συστήματα μέσω 
RS485 ή Bluetooth (μέσω SMA 
Power Injector με Bluetooth)

•  Αξιολόγηση δεδομένων σε οποιον-
δήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή 
μέσω του Sunny Portal



105

Συστήματα τηλεμετρίας

Επικοινωνία
Καταγραφέας δεδομένων 

Συνδέσεις
Sunny WebBox και Power Injector
Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας
RS485
Bluetooth σε ανοιχτό χώρο

Τροφοδοσία τάσης
Τροφοδοσία τάσης

Τάση εισόδου
Κατανάλωση ισχύος
Περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη λειτουργία
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
Είδος προστασίας κατά το EN IEC 60529
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Π / Υ / Β)
Βάρος
Σημείο εγκατάστασης 
Δυνατότητα χρήσης
Γλώσσα εγχειριδίου οδηγιών

Γενικά στοιχεία
Χειρισμός

Εγγύηση
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις
Εξαρτήματα
SMA Bluetooth Repeater
Πλάκα εγκατάστασης
Γωνία οροφής
Αισθητήρας ανέμου
Επίτοιχη βάση για τον αισθητήρα ανέμου
Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος PT100
Aισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος PT100
RS485 Power Injector ή SMA Power Injector με Bluetooth

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικά — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny SensorBox

Συνεχής επιτήρηση της 
λειτουργίας του φωτο-
βολταϊκού πλαισίου 
μέσω του Sunny Portal

Επικοινωνία με το 
Sunny WebBox μέσω 
RS485 ή ασύρματα 
μέσω Bluetooth

Μέτρηση έντασης ηλι-
ακής ακτινοβολίας και 
θερμοκρασίας πλαισί-
ου (επίσης προαιρετι-
κά της θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος και της 
ταχύτητας ανέμου)

Εύκολη εγκατάσταση: 
Μετάδοση δεδομένων 
και τροφοδοσία τάσης 
μέσω μιας κοινής καλω-
δίωσης

RS485 για Sunny WebBox, 
Bluetooth για Sunny WebBox με 

Bluetooth

Ελατηριωτοί συνδετήρες

1200 m
έως και 100 m (δυνατότητα επέκτασης 

με SMA Bluetooth Repeater)

RS485 Power Injector ή SMA 
Power Injector με Bluetooth

100 V – 240 V AC; 50 / 60 Hz
< 1 W

-25 °C … +70 °C
IP65

120 / 50 / 90 mm
0,5 kg

Σε εξωτερικό χώρο
Πλάκα εγκατάστασης, γωνία οροφής

Γερμανικά, Αγγλικά, 
Ιταλικά, Ισπανικά, 

Γαλλικά, Ολλανδικά,
Πορτογαλικά, Ελληνικά, 

Κορεάτικα, Τσέχικα

Μέσω της επιφάνειας Sunny 
WebBox
5 χρόνια

www.SMA-Solar.com

○
○
○
○
○
○
●
●

Sunny SensorBox
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SUNNY MATRIX 
Παρουσίαση των ενδείξεων σε μεγάλη οθόνη για δημόσια πληροφόρηση
Όλα τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία της εγκατάστασης με μια ματιά: Η απόδοση, η ισχύς και η μείωση των 
εκπομπών CO2 του φωτοβολταϊκού συστήματος απεικονίζονται στην ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και 
μεγάλη οθόνη του Sunny Matrix με μεγάλα, φωτεινά ψηφία. Το Sunny Matrix λαμβάνει τα δεδομένα της εγκα-
τάστασης μέσω της διεπαφής Ethernet από έως και 50 WebBox, είτε μέσω του τοπικού δικτύου, είτε μέσω του 
διαδικτύου – από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Οι διάφορες μορφές, η ελεύθερη διαμόρφωση κειμένου 
και ο μεταβαλλόμενος αριθμός σειρών και χαρακτήρων είναι στοιχεία που καθιστούν το Sunny Matrix ιδανικό 
πίνακα πληροφοριών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Αντοχή
•  Μεγάλη, ανθεκτική στις καιρικές 

συνθήκες οθόνη για αποτελεσματι-
κή παρουσίαση της εγκατάστασης 

Ευελιξία 
•  Διάφορα μεγέθη για κάθε 

εφαρμογή
•  Διαμόρφωση πρόσθιας 

μεμβράνης σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις σας

• Ευελιξία στην παρουσίαση
•  Εμφάνιση εξατομικευμένων κειμέ-

νων και περιεχομένων

Φιλικό στο χρήστη
•  Εύκολη ρύθμιση και χειρισμός 

μέσω του διαδικτυακού προγράμ-
ματος πλοήγησης 

•  Αυτόματος έλεγχος φωτεινότητας
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Συστήματα τηλεμετρίας

Επικοινωνία
Επικοινωνία καταγραφέα δεδομένων
Συνδέσεις
Ethernet
Μέγιστος αριθμός συσκευών
Ethernet
Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας
Ethernet
Τροφοδοσία τάσης
Τάση εισόδου
Κατανάλωση ισχύος
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος
Περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη λειτουργία
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
Είδος προστασίας
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Π / Υ / Β)
Βάρος
Σημείο εγκατάστασης 
Δυνατότητα χρήσης
Ύψος χαρακτήρων
Μήκος σειρών 
Αριθμός σειρών 
Διατάξη σειρών 
Σχεδιασμός πίνακα
Γλώσσα λογισμικού

Γλώσσα εγχειριδίου οδηγιών

Εξοπλισμός
Χειρισμός
Εγγύηση
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις
Προβαλλόμενες πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Στοιχεία εγκατάστασης
Δεδομένα SensorBox

Δεδομένα Sunny Island
Εξοπλισμός λογισμικού
Προαιρετικό λογισμικό
Διαθέσιμες γλώσσες

Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny Matrix

Αυτόματη σύγκριση 
δεδομένων με έως και 
50 Sunny WebBox 
ή Sunny WebBox με 
Bluetooth

Παρουσίαση μιας 
εγκατάστασης δημο-
σίως, για εφαρμογές 
εσωτερικού και εξωτερι-
κού χώρου

Παρουσίαση δεδομέ-
νων για τον άνεμο, τη 
θερμοκρασία και την 
ηλιακή ακτινοβολία 
σε συνδυασμό με το 
Sunny SensorBox

Σχεδόν απεριόριστη 
επιλογή θέσης και 
μεγέθους των ενοτήτων 
κειμένου

Τρία διαφορετικά μεγέ-
θη κελύφους

Ενσωματωμένος διαδι-
κτυακός διακομιστής για 
διαμόρφωση, χειρισμό 
και τηλεσυντήρηση από 
οποιονδήποτε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή παγκοσμίως με 
πρόσβαση στο διαδίκτυο

Εξατομικευμένη 
διαμόρφωση της 
πρόσοψης του πίνακα 
σύμφωνα με τις απαιτή-
σεις σας 

Εναλλασσόμενες ενδεί-
ξεις, ελεύθερα διαμορ-
φώσιμο και κυλιόμενο 
κείμενο, αυτόματο νυ-
χτερινό πρόγραμμα

Ethernet

10 / 100 Mbit

50

—

100 V – 240 V AC; 50 / 60 Hz
Τυπ. 20 W + 5 W ανά 4 χαρακτήρες στην ενότητα γραφικών

1,3 A

-25 °C … +60 °C
IP54

800 x 400 x 120, 800 x 800 x 120, 800 x 1000 x 120 mm
15 kg , 20 kg, 25 kg
Σε εξωτερικό χώρο

Επίτοιχη τοποθέτηση
51 mm

4, 8, 12 ή 16 χαρακτήρες
Έως 2 γραμμές (παραλλαγή 400 mm), έως 4 γραμμές (παραλλαγή 800/1000 mm)

Τοποθέτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη
Σχεδιασμός σύμφωνα τις απαιτήσεις του πελάτη

Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, 
Γαλλικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά

Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, 
Ολλανδικά, Πορτογαλικά

Ενσωματωμένος διαδικτυακός διακομιστής (πρόγραμμα περιήγησης στο Internet)
5 χρόνια

www.SMA-Solar.com

Ώρα, ημερομηνία, προσωπικό κείμενο, προσωπικό διαδικτυακό κείμενο
Στιγμιαία ισχύς, ημερήσια και συνολική ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση  CO₂
Θερμοκρασία περιβάλλοντος, θερμοκρασία φωτοβολταϊκών πλαισίων, 

εσωτερική προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, ταχύτητα ανέμου
Κατάσταση φόρτισης συσσωρευτή

Sunny Matrix Admin Tool
Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, 

Ολλανδικά, Πορτογαλικά

Sunny Matrix
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FLASHVIEW 
Επαγγελματική παρουσίαση εγκατάστασης με μηδενικό κόστος
Τιμές απόδοσης, στιγμιαία ισχύς και δεδομένα περιβάλλοντος: Το Flashview παρουσιάζει τα φωτοβολταϊκά 
συστήματα σε οποιαδήποτε οθόνη του εμπορίου. Οι διάφορες επιλογές απεικόνισης εναλλάσσονται αυτόμα-
τα ή επιλέγονται χειροκίνητα από το χρήστη. Το Flashview ανακτά τα δεδομένα της εγκατάστασης από το Sunny 
WebBox μέσω της διαθέσιμης δικτυακής σύνδεσης – προαιρετικά και μέσω του διαδικτύου από οποιοδήποτε 
σημείο του κόσμου. Οι καθορισμένες από το χρήστη εικόνες της εγκατάστασης, καθώς και τα εξωτερικά RSS-
Feeds μπορούν επίσης να ενσωματωθούν εύκολα.

Ενημερωτικό
•  Ολοκληρωμένη παρουσίαση σε 

όλες τις οθόνες που διατίθενται 
στην αγορά

•  Συνεχής ενημέρωση στην παρουσί-
αση των πιο σημαντικών 
δεδομένων της εγκατάστασης 

•  Παρουσίαση ισχύος, απόδοσης, 
τοπικών και περιβαλλοντικών 
δεδομένων

Φιλικό στο χρήστη
•  Προσθήκη προσωπικών 

φωτογραφιών και λογότυπων
•  Εύκολη ρύθμιση και απλός 

χειρισμός 
•  Διατίθεται δωρεάν 
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Συστήματα τηλεμετρίας

Γλώσσες
Διαθέσιμες γλώσσες

Προϋποθέσεις συστήματος
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

Απαιτούμενες συσκευές SMA
Επικοινωνία
Είδος 
Επικοινωνία καταγραφέα δεδομένων
Λογισμικό
Λοιπές τιμές
Υλισμικό (ελάχιστες απαιτήσεις) 
Επεξεργαστής
Κεντρική μνήμη
Ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο
Ανάλυση
Ένταση χρώματος
Μέγιστος αριθμός συσκευών
Ethernet
Εξοπλισμός
Χειρισμός

Εξατομικευμένες δυνατότητες ρύθμισης
Τιμές

Άλλα
Προβαλλόμενες πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες
Δεδομένα εγκατάστασης
Δεδομένα Sunny SensorBox

Λοιπές πληροφορίες
Πρόσθετες σελίδες

Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Flashview

Αυτόματη 
σύγκριση δεδο-
μένων με το Sunny 
WebBox ή με το Sunny 
WebBox με Bluetooth

Απλός χειρισμός

Αυτόματες ενημερώσεις
RSS-Feed

RSS Feeds Ευελιξία 
στις δυνατότητες 
ρύθμισης

Παρουσίαση των 
πιο σημαντικών παρα-
μέτρων της εγκατά-
στασης

Διατίθεται 
δωρεάν

Εξατομικευμένη δια-
μόρφωση με επιλογή 
προσωπικού φόντου

Καλαίσθητη 
απεικόνιση

Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, 
Ελληνικά, Κορεάτικά, Τσέχικα, Κινέζικα

Windows XP SP2, Windows Vista (32-Bit και 64-Bit), Apple 
Macintosh OS X

Sunny WebBox ή Sunny WebBox με Bluetooth

Διεύθυνση IP, URL (π.χ.: DynDNS)
Ethernet

WinZip

1 GHz
256 MB
24 MB

1280 x 1024 Pixel
256 χρώματα

10

Χειροκίνητο πληκτρολόγιο, αυτόματη εναλλαγή διαφανειών μετά από 5, 
10, 20 ή 30 δευτερόλεπτα

Συντελεστής CO₂, εκπομπές CO₂ οχημάτων, μορφή αριθμών, μονάδα 
μήκους, μονάδα βάρους, μονάδα θερμοκρασίας, οικονομική απόδοση

ονομασία εγκατάστασης, προσωπική εικόνα φόντου, άλλες εικόνες

Ώρα
Στιγμιαία ισχύς, ημερήσια και συνολική ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση CO₂
Θερμοκρασία περιβάλλοντος, θερμοκρασία φωτοβολταϊκών πλαισίων, 

εσωτερική προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, ταχύτητα ανέμου
Διανυθέντα χιλιόμετρα, οικονομική απόδοση

Σελίδα συνεργάτη για προσωπικές ενέργειες προώθησης, φυλλομετρητής 
RSS-Feeds

Flashview
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POWER REDUCER BOX 
Διαχείριση τροφοδοσίας για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
Με το Power Reducer Box, η SMA προσφέρει τη λύση για μεγάλα φωτοβολταϊκά συστήματα που πρέπει να 
συμμετέχουν στη διαχείριση της τροφοδοσίας. Επιτρέπει στο φορέα αξιοποίησης δικτύου να περιορίζει με τη-
λεχειρισμό την ισχύ της εγκατάστασης. Λαμβάνει τις θεωρητικές τιμές και τις μετατρέπει σε εντολές ελέγχου για 
το Sunny WebBox, το οποίο τις προωθεί προς τους μετατροπείς. Συγχρόνως, κάθε αλλαγή κατάστασης πρω-
τοκολλείται δύο φορές: Μια φορά στο Power Reducer Box και άλλη μια στο Sunny WebBox. Επιπλέον, οι 
προδιαγραφές του πάροχου δικτύου παρουσιάζονται οπτικοποιημένα στο Sunny Portal – έτσι, ο φορέας 
αξιοποίησης της εγκατάστασης ενημερώνεται άμεσα.

Αξιοπιστία 
•  Πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 

περί ανανεώσιμης ενέργειας* για 
τη διαχείριση τροφοδοσίας

•  Πρωτοκόλληση όλων των συμβά-
ντων και των αλλαγών κατάστασης

•  Πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 
για τη μέση τάση** για διαχείριση 
της ασφάλειας δικτύου

Ευελιξία 
•  Περιορισμός ενεργού ισχύος και 

προεπιλογή τιμών άεργου ισχύος
•  Ελέγχει αξιόπιστα έως και 2.500 

μετατροπείς

Φιλικό στο χρήστη 
•  Εύκολη ενσωμάτωση στις υπάρ-

χουσες εγκαταστάσεις 
•  Απλή εγκατάσταση 
•  Δωρεάν τεχνική υποστήριξη από 

το ServiceLine της SMA
•  Ενσωματωμένος διαδικτυακός 

διακομιστής

*  Γερμανικός νόμος περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
** Οδηγία του Γερμανικού Συνδέσμου Ενέργειας και Διαχείρισης Υδάτων
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Συστήματα τηλεμετρίας

Επικοινωνία
Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή
Επικοινωνία με Sunny WebBox
Συνδέσεις
Ethernet
Ασύρματος δέκτης κεντρικού τηλεχειρισμού (AUX-COM)
Μέγιστος αριθμός συσκευών SMA
Sunny WebBox (όχι Sunny WebBox με Bluetooth)
Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας
Ethernet
Τροφοδοσία τάσης
Τροφοδοσία τάσης
Τάση εισόδου
Κατανάλωση ισχύος
Περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη λειτουργία
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
Σχετική υγρασία ατμόσφαιρας
Μνήμη
Εσωτερική 
Εξωτερική
Γενικά χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις (Π / Υ / Β)
Βάρος
Τόπος συναρμολόγησης
Δυνατότητα χρήσης
Ένδειξη κατάστασης
Γλώσσα λογισμικού
Γλώσσα εγχειριδίου οδηγιών
Εξοπλισμός
Χειρισμός
Εγγύηση
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις
Εξαρτήματα
Κάρτα SD
Κουμπωτό τροφοδοτικό με προσαρμογείς

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικά — Δεν διατίθεται
Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά Power Reducer Box

Συμμόρφωση με τις 
νομικές διατάξεις
(§ 6 EEG 2009)

Κατάλληλο για 
μεγάλες εγκαταστά-
σεις με έως 2.500 
μετατροπείς

Προεπιλογή 
άεργου ισχύος 
ή cos ϕ

Γρήγορη και εύκολη 
έναρξη λειτουργίας

Ιστορικό λειτουργίας 
μέσω του Sunny Portal 
οποιαδήποτε στιγμή χά-
ρη στη δυνατότητα της 
Online ανάκλησης

Διπλή πρωτοκόλλη-
ση όλων των διαδικα-
σιών χειρισμού

Ομαλή επανεκκίνη-
ση της εγκατάστασης 
σύμφωνα με την οδηγία 
για τη μέση τάση**

Ενσωματωμένος διαδι-
κτυακός διακομιστής για 
online-τηλεπρόσβαση 
από οποιονδήποτε ηλε-
κτρονικό υπολογιστή

Ethernet
Ethernet

10 / 100 Mbit/s, RJ45
4 ψηφιακές είσοδοι

50

100 m

Εξωτερικό κουμπωτό τροφοδοτικό
100 V – 240 V AC, 50 / 60 Hz

Τύπος 4 W / μέγ. 12 W

-20 °C … +60 °C
5% … 95%

16 MB με οργάνωση κυκλικής μνήμης
Κάρτα SD 1 GB / 2 GB (προαιρετικά)

255 / 130 / 57 mm
0,75 kg

Σε εσωτερικό χώρο
Τοποθέτηση σε ράγες, επίτοιχη τοποθέτηση

LEDs
Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Τσέχικα 
Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Τσέχικα 

Ενσωματωμένος διαδικτυακός διακομιστής (λογισμικό πλοήγησης διαδικτύου)
5 χρόνια

www.SMA-Solar.com

○
●

Power Reducer Box
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SMA OPC SERVER 
Τυποποιημένη επεξεργασία δεδομένων για μεγάλες εγκαταστάσεις
Κυρίως για τις μεγάλες εγκαταστάσεις απαιτούνται λύσεις επιτήρησης, οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαι-
τήσεις των πελατών και συνδέουν συστήματα και εξαρτήματα διάφορων κατασκευαστών σε ένα ενιαίο σύστημα 
διαχείρισης. Το διεθνές πρότυπο επικοινωνίας OPC από τον τομέα της ρομποτικής, διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο αφού επιτρέπει την εύκολη και αξιόπιστη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ προϊόντων και εφαρμογών διά-
φορων κατασκευαστών.

Επαγγελματικά
•  Έλεγχος και επιτήρηση μεγάλων 

φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
• Εύκολη ενσωμάτωση σε επαγγελμα-

τική τεχνολογία ελέγχου, όπως τα 
συστήματα HMI, SCADA ή GLT

Καινοτομία
• Μια διεπαφή δεδομένων για έως 

και 2.500 συσκευές SMA
• Επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα 

με το πρότυπο επικοινωνίας 
OPC-DA/OPC-XML-DA

Απλό
• Μια διεπαφή δεδομένων για 50 

συσκευές Sunny WebBox, ακόμα 
και σε διάφορες τοποθεσίες

• Συμβατό με WinCC, InTouch, 
WebFactory, κλπ.  

Ευελιξία 
• Εύκολη εγκατάσταση και 

καινοτόμος διαμόρφωση
• Εύκολη και γρήγορη ενσωμάτωση 

σε υπάρχοντα συστήματα ελέγχου, 
όπως π.χ. αιολικές εγκαταστάσεις 
ή εγκαταστάσεις βιοαερίου
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Συστήματα τηλεμετρίας

Γλώσσες
Διαθέσιμες γλώσσες
Προϋποθέσεις συστήματος
Απαιτούμενες συσκευές SMA
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

Υλισμικό (ελάχιστες απαιτήσεις)
Επεξεργαστής
Κεντρική μνήμη
Ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο
Επικοινωνία
Επικοινωνία με Sunny WebBox
Επικοινωνία OPC
Μέγιστος αριθμός συσκευών
Ethernet
Λογισμικό
Προϋπόθεση

Υποστήριξη των παρακάτω συστημάτων
OPC-Client

Παραδιδόμενος εξοπλισμός
Περιεχόμενα
Λειτουργικότητα
Ενημέρωση δεδομένων
Μονοκατευθυντική ανταλλαγή δεδομένων
Αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων
Λοιπές τιμές
Υπόδειξη νομικού περιεχομένου

Χαρακτηρισμός τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά SMA OPC Server

Διεθνές 
πρότυπο OPC

Επαγγελματική απεικό-
νιση φωτοβολταϊκών 
σταθμών

Στοιχεία εγκατάστα-
σης σε πραγματικό 
χρόνο για επιτήρηση 
και έλεγχο της φωτοβολ-
ταϊκής εγκατάστασης

Εύκολη εγκατάσταση 
και διαισθητική δια-
μόρφωση

Εύκολη ενσωμάτωση 
της φωτοβολταϊκής 
εγκατάστασης στα 
υπάρχοντα συστήματα 
οπτικοποίησης

Πρότυπη διεπαφή 
για τη φωτοβολταϊκή 
εγκατάσταση

Επιτήρηση 
διαφόρων εγκαταστά-
σεων από ένα κεντρικό 
σημείο 

Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Sunny WebBox
Windows XP Pro (SP2), Windows 

Server 2003 (συνιστάται)

2 GHz
2 GB

10 MB

Ethernet
OPC-DA, OPC-XML-DA

50 συσκευές Sunny WebBox

Microsoft .NET Framework 2.0, 
OPC Core Components

Wonderware InTouch, Siemens 
WinCC, National Instruments 

LabVIEW, WEBfactory

CD-Rom, έγγραφα

Έως 10 δευτερόλεπτα
Τιμές μέτρησης μετατροπέων

Παράμετροι μετατροπέων

Λειτουργία μόνο με ισχύουσα 
άδεια χρήσης

SMA OPC Server
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Η εξυπηρέτηση πελατών της SMA 
για κεντρικούς μετατροπείς
Οι ηλιακοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας αποτελούν αποδοτικές και ασφαλείς επενδυτικές προτάσεις. Σε 
συνδυασμό με την υψηλή αпόδοση των κεντρικών μετατροπέων της SMA, οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών 
εξασφαλίζουν ιδιαίτερα μεγάλη διαθεσιμότητα της εγκατάστασης. Παράλληλα τα συμβόλαια συντήρησης και 
επισκευής είναι ιδιαίτερα ευέλικτα και εξατομικευμένα - για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι, με το πακέτο 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης που παρέχει η SMA για τους κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central δια-
σφαλίζεται η επένδυσή σας.

Πελατοκεντρικός 
προσανατολισμός
•  Εпαγγελματική επισκευή και συντή-

ρηση επιτόπου
•  Τηλεφωνική υποστήριξη από ομά-

δες ειδικών στη γραμμή  εξυπηρέ-
τησης πελατών

Ασφάλεια απόδοσης
•  Τεχνική διαθεσιμότητα 98 ή 99 

τοις εκατό
•  Πέντε χρόνια εγγύηση για το 

μετατροπέα Sunny Central

Ευελιξία
•  Συμβόλαια συντήρησης και επι-

σκευής έως 20 χρόνια
•  Εξατομικευμένοι συνδυασμοί 

υπηρεσιών 

•  Δυνατότητα σύναψης συμβολαίων 
καθ' ολη τη διάρκεια της εγγύησης 

•  Δυνατότητα επέκτασης συμβολαί-
ων εντός των πρώτων δέκα ετών
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Ευέλικτες συμβάσεις τεχνικής υποστή-
ριξης για όλη τη διάρκεια ζωής της 
εγκατάστασης

Επιθυμείτε να αναλάβετε με προσωπική σας 
ευθύνη κάποιες υπηρεσίες τεχνικής υποστή-
ριξης; Ή θεωρείτε σημαντικό να μας αναθέ-
σετε όλες τις εργασίες επισκευής; Διαθέτετε 
προσωπικό συντήρησης της εγκατάστασής 
σας ή θέλετε να βασιστείτε στην εγγυημένη 
διαθεσιμότητα των συνεργατών μας; Με το 
πρόγραμμα SMA Service Sunny Central  
μπορείτε να συνδυάζετε ευέλικτα τις υπη-
ρεσίες τεχνικής εξυπηρέτησης. Ο πελάτης 
αποφασίζει για τις υπηρεσίες που θα επιλέ-
ξει - σήμερα ή μελλοντικά. Καθ' όλη τη διάρ-
κεια της εγγύησης των πέντε ετών υπάρχει, 
δε, η δυνατότητα σύναψης συμβολαίων. Η 
επέκταση συμβολαίων είναι δυνατή μέχρι 
και δέκα χρόνια μετά τη θέση σε λειτουργία. 

Τέσσερα συμβόλαια, πολλά προνόμια

Βάση για τη μέγιστη διασφάλιση λειτουρ-
γίας: Με τη σύμβαση Συντήρησης γίνεται 
έλεγχος της φωτοβολταϊκής εγκατάστα-
σης επιτόπου σε διάστημα δύο ετών σύμ-
φωνα με το πλάνο συντήρησης, συμπε-
ριλαμβανομένου του κόστους εργασίας 
και υλικών. Με την εγγύηση Ανταλλακτι-
κών, οι πελάτες εξασφαλίζουν τόσο την 
αξιόπιστη αντικατάσταση των επιμέρους 
εξαρτημάτων όσο και τις τιμές για το 
συνολικό χρόνο λειτουργίας. Η εγκα-
τάσταση θα έχει πάντα τα ανταλλακτικά 
που χρειάζεται, σε ελκυστική τιμή. Εξει-
δικευμένη τεχνική υποστήριξη επιτόπου 
εγγυάται η σύμβαση Διάγνωση + Επι-
σκευή. Κατ'επιθυμίαν είναι δυνατή και η 
παροχή υποστήριξης πρώτου επιπέδου, 
δηλαδή απλών επισκευών. Επιπλέον, η 
διαθεσιμότητα των μετατροπέων κατά 
98 ή 99 % αποτελεί περαιτέρω οικονομική 
διασφάλιση. 

Άμεση επικοινωνία με τους ειδικούς 
μέσω της γραμμης τηλεφωνικής εξυ-
πηρέτησης

Ένας αριθμός τηλεϕώνου, ένας αρμόδιος 
συνεργάτης, μία λύση: Μέσω της γραμ-
μής εξυπηρέτησης, η ομάδα του Sunny 
Central υποστηρίζει τηλεφωνικώς γρήγορα 
και αποτελεσματικά τους εγκαταστάτες και 
τους ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων. Επιπλέ-
ον, με τη βοήθεια των συσκευών επιτήρησης 
εγκαταστάσεων της SMA, όπως το Sunny 
WebBox, οι συνεργάτες μας μπορούν να 
πραγματοποιούν γρήγορα και άμεσα απο-
μακρυσμένη διάγνωση του συστήματος. 

Στη Γερμανία και σε όλο τον κόσμο: 
Επιτόπου υпηρεσίες συντήρησης και 
επισκευής Sunny Central

Σε περίπτωση ανάγκης υπηρεσιών συντή-
ρησης και επισκευής η SMA βρίσκεται πο-
λύ γρήγορα κοντά σας, καθώς διαθέτει μια 
εκτεταμένη διεθνή υποδομή εξυπηρέτησης 
πελατών σε 14 χώρες. Έτσι βρισκόμαστε 
παγκοσμίως δίπλα στους πελάτες μας, τό-
σο σε θέματα επιτόπιας διάγνωσης όσο και 
σε θέματα επισκευής και συντήρησης στο 
πεδίο εγκατάστασης. 

Ενδιαφέρεστε;

Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων 
υπηρεσιών γίνεται στο έντυπο τεχνικής υπο-
στήριξης, το οποίο μπορείτε να παραγγεί-
λετε ή να κατεβάσετε δωρεάν από τις αντί-
στοιχες ιστοσελίδες της SMA.
Επικοινωνήστε τώρα! 

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης

SMA Solar Technology AG, Deutschland 
Tel. +49 561 9522-299

SMA America, LLC
Tel. +1 916 625 0870
Tel. 877 MY SMATech (877-697-6283)

SMA Technology Australia Pty. Ltd.
Tel. +61 2 9669 2889 
Tel. 1800 SMA AUS (1800 762 287)

SMA Beijing Commercial Company Ltd. 
Tel. +86 10 5150 1685-602

SMA Benelux BVBA/SPRL
Tel. +32 15 286730

SMA Czech Republic s. r. o. 
Tel. +420 235 010 417

SMA France S.A.S. 
Tel. +33 (0)4 72 09 04 43

SMA Hellas AE
Tel. +30 210 9856 666

SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L. 
Tel. +34 900 14 22 22

SMA Italia S.r.l. 
Tel. +39 02 8934 7299

SMA Technology Korea Co., Ltd. 
Tel. +82 2 508 8599

SMA Portugal, Niestetal Services
Tel. +351 21 2387860

SMA Middle East LLC
Tel. +971 2 698 5080
Masdar City, Abu Dhabi (AE)

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG                  www.SMA-SOLAR.com

SMA SERVICELINES
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Ολοκληρωμένα εκπαιδευ-
τικά σεμινάρια
•  Τεχνογνωσία για την τεχνολογία 

μετατροπέων και φωτοβολταϊκών 
συστημάτων SMA

•  Κάθε χρόνο διεξάγονται εκατοντά-
δες σεμινάρια παγκοσμίως, τόσο 
για αρχάριους όσο και για 
προχωρημένους

Εξειδικευμένα προγράμ-
ματα εκπαίδευσης
•  Εξειδικευμένα προγράμματα 

κατάρτισης για εγκαταστάτες, 
συνεργάτες πωλήσεων, σχεδιαστές 
εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας

•  Εκπαίδευση σε προϊόντα ή ολο-
κληρωμένες θεματικές ενότητες

Πρακτική εφαρμογή
•  Ειδικά καταρτισμένοι εισηγητές 
•  Συνεργασία ανάμεσα στους 

υπεύθυνους ανάπτυξης προϊόντων 
της SMA και τους συμμετέχοντες 
στα σεμινάρια

•  Δυνατότητες πρακτικής εξάσκησης 
στα προϊόντα

Συνεργασία
•  Πλούσιο υλικό σεμιναρίων
•  Ανταλλαγή εμπειριών κατά τη 

διάρκεια των μεσημεριανών 
γευμάτων

SMA SOLAR ACADEMY 
Μεταφέρουμε την τεχνογνωσία μας. Δημιουργούμε το μέλλον.
Μεγαλύτερη επιτυχία με αυξημένη τεχνογνωσία. Το SMA Solar Academy προσφέρει εξειδικευμένα προγράμ-
ματα εκπαίδευσης στον τομέα των φωτοβολταϊκών που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των εκάστοτε 
συμμετεχόντων. Επιπλέον, λαμβάνει υπόψη τις νέες τάσεις, τις εξελίξεις καθώς και τα τρέχοντα θέματα του 
κλάδου. Ολοκληρωμένα και προσανατολισμένα στην πρακτική εξάσκηση.  
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Προγράμματα τεχνικής κατάρτισης που «κουμπώνουν» μεταξύ τους*
(Όλα τα σεμινάρια είναι μονοήμερα με τη δυνατότητα επιλογής μεμονωμένων κύκλων.)

Εντατικά σεμινάρια πάνω σε ολοκληρωμένες θεματικές ενότητες ή προϊόντα*

» Βασικό & εντατικό σεμινάριο «Μετατροπείς»
 Στην ύλη των συγκεκριμένων σεμιναρίων συμπεριλαμβάνονται τρέχου-

σες τεχνικές γνώσεις σχετικά με τα φωτοβολταϊκά συστήματα, την τεχνο-
λογία μετατροπέων, το σχεδιασμό εγκαταστάσεων, την εγκατάσταση, 
την ασφάλεια καθώς και την αντικεραυνική προστασία.

» Βασικό σεμινάριο «Επικοινωνία εγκατάστασης»
 Πώς λειτουργεί η επικοινωνία μέσω Bluetooth; Επαγγελματίες της επικοι-

νωνίας εγκαταστάσεων εξηγούν τα πλεονεκτήματα του νέου προτύπου 
ασύρματης επικοινωνίας της SMA καθώς και της άμεσης επικοινωνίας 
μεταξύ ηλεκτρονικού υπολογιστή και μετατροπέα. 

» Βασικό σεμινάριο «Επιτήρηση εγκαταστάσεων»
 Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει τα προϊόντα Sunny Beam και Sunny 

WebBox της SMA και εξηγεί τον τρόπο χρήσης τους. Πώς δημιουργώ 
μια σύνδεση επικοινωνίας; Τι πρέπει να προσέξω κατά τη διαμόρφωση του 
WebBox; Πώς διαβάζω τα δεδομένα με τη βοήθεια ενός Η/Υ; Για ερωτή-
ματα όπως αυτά δίνονται πρακτικές απαντήσεις μέσω ασκήσεων πάνω σε 
εκπαιδευτικές συσκευές που πραγματοποιούνται από ολιγομελείς ομάδες. 

» Βασικό & εντατικό σεμινάριο «Μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκατα-
στάσεις με Sunny Central»

 Υψηλή τεχνολογία για σταθμούς παραγωγής ηλιακής ενέργειας: Τα 
σεμινάρια εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας των κεντρικών μετατροπέων 

» «Μελέτη & σχεδιασμός εγκαταστάσεων» (μονοήμερα)
 Ο σχεδιασμός εγκαταστάσεων γίνεται εύκολος. Στο σεμινάριο εξηγείται 

πώς μπορούν οι σχεδιαστές να πετύχουν πολύ γρήγορα με τη βοήθεια 
του Sunny Design την ιδανική διαμόρφωση της εγκατάστασης.

» «Συμπόσιο χρηστών» (μονοήμερα)
 Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ «επαγγελματιών» και «αρχαρίων» στα 

φωτοβολταϊκά συστήματα. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για κάθε 
αξιοσημείωτη εξέλιξη σχετικά με την ηλιακή ενέργεια και τα προϊόντα 
της SMA.

Sunny Central. Άλλα θέματα: Εγκατάσταση μεγάλων μονάδων, απαιτή-
σεις της οδηγίας μέσης τάσης, σύγκριση μεταξύ κεντρικού και αποκε-
ντρωμένου σχεδιασμού εγκατάστασης και επικοινωνία εγκαταστάσεων.

» Εντατικό σεμινάριο «Επιτήρηση εγκαταστάσεων»
 Πρόσθετες γνώσεις για όλους τους συμμετέχοντες που ήδη έχουν ολο-

κληρώσει το βασικό σεμινάριο «Επιτήρηση εγκαταστάσεων». Πέρα από 
τη διευρυμένη διαμόρφωση των Sunny WebBox και Sunny Portal και τις 
βασικές αρχές της τεχνολογίας δικτύων, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν 
πάνω σε συσκευές επικοινωνίας της SMA πώς, για παράδειγμα, μπο-
ρούν να δημιουργούν σύνθετες ιστοσελίδες στο Sunny Portal για την 
ολοκληρωμένη επιτήρηση εγκαταστάσεων.

»  Βασικό, εντατικό και σεμινάριο για ειδικούς«Τροφοδοσία 
αυτόνομων δικτύων με το Sunny Island»

 Τα πάντα για τους διάφορους μετατροπείς αυτόνομων δικτύων Sunny 
Island, την εγκατάσταση, την ποικιλία λειτουργιών, τα μονοφασικά / 
τριφασικά αυτόνομα δίκτυα, τη διαχείριση συσσωρευτών, φορτίων και 
συστημάτων καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων.

» Βασικό σεμινάριο «Μικρές ενεργειακές εγκαταστάσεις με το 
Windy Boy»

 Τα πάντα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, την τεχνολογία καθώς και 
την ποικιλία μετατροπέων της SMA — το σεμινάριο προσφέρει την απαι-
τούμενη τεχνογνωσία σχετικά με τις εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας.

» «Εφεδρικό σύστημα Sunny Backup» (μονοήμερα)
 Ηλιακό ρεύμα ακόμη και σε περίπτωση απώλειας δικτύου: Στο σεμινά-

ριο παρουσιάζονται εφεδρικά συστήματα (backup) της SMA. Άλλα 
θέματα: Ενσωμάτωση διαφορετικών πρόσθετων πηγών ενέργειας (φωτο-
βολταϊκά, γεννήτριες) και τεχνικές προδιαγραφές εγκαταστάσεων.

»  «Διάθεση και προώθηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων» 
(διήμερα)

 Πότε οι πελάτες πρέπει να επιλέξουν το Sunny Boy και πότε το Sunny 
Mini Central; Τα σημαντικότερα επιχειρήματα (πωλήσεων) και πληρο-
φορίες για όλα τα προϊόντα ή τις ομάδες προϊόντων σε ένα εντατικό 
σεμινάριο.

Προσφορά σεμιναρίων που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των συμμετεχόντων
Η ύλη όλων των σεμιναρίων διαμορφώνεται ανάλογα με το θέμα τους αλλά και το επίπεδο γνώσεων των συμμετεχόντων. Παρέχουμε 
κλιμακωτά σεμινάρια για αρχάριους (βασικό σεμινάριο), για προχωρημένους (εντατικό σεμινάριο) και για ειδικούς (σεμινάριο ειδικών). 
Επιπλέον, διοργανώνουμε εντατικά σεμινάρια για ιδιαίτερες θεματικές ενότητες, τα οποία απευθύνονται σε ειδικές ομάδες, π.χ. συνεργάτες 
πωλήσεων. 

SMA Solar Academy

» Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα σεμιναρίων της SMA Solar Academy;
Απλώς επιλέγετε στην ιστοσελίδα της SMA το σεμινάριο που σας ενδιαφέρει και δηλώνετε τη συμμετοχή σας. Τηλεφωνικά ή με 
email. Θα χαρούμε για τη συμμετοχή σας!
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Οι ονομασίες και τα περιεχόμενα των σεμιναρίων ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
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Νέες τεχνολογίες, οι οποίες καθιστούν την παγκόσμια χρήση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ολοένα και πιο προσιτή. Ρα-
γδαίες εξελίξεις στον τομέα της καινοτομίας. Kαι μια μοναδική ως προς το εύρος της γκάμα προϊόντων. Η εταιρεία SMA Solar 
Technology AG ανήκει εδώ και 30 χρόνια στις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις του τομέα της ηλιακής τεχνολογίας. Μία ομάδα 
αποτελούμενη από περισσότερους από 600 μηχανικούς αναπτύσσει υπερσύγχρονους ηλιακούς μετατροπείς και συστήματα 
επιτήρησης για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Ο κατάλληλος μετατροπέας για κάθε εγκατάσταση 

Επειδή η κάθε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση πρέπει να σχεδιάζεται εξατομικευμένα, η SMA διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. 
Είμαστε οι μοναδικοί κατασκευαστές σε ολόκληρο τον κόσμο που παρέχουμε τον κατάλληλο μετατροπέα για κάθε ανάγκη, είτε 
πρόκειται για διασυνδεδεμένα, είτε για αυτόνομα είτε για εφεδρικά φωτοβολταϊκά συστήματα. Από kilowatt έως Megawatt. Για 
όλους τους τύπους φωτοβολταϊκών πλαισίων, είτε πρόκειται για πλαίσια λεпτού υμενίου, είτε για κρυσταλλικά πλαίσια είτε ακόμα 
και για πλαίσια τεχνολογίας συγκέντρωσης φωτός.

Μετατροπείς SMA ως διαχειριστές συστημάτων

Καρδιά κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος είναι ο μετατροπέας, ο οποίος μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που παράγεται από τις 
φωτοβολταϊκές κυψέλες σε εναλλασσόμενο ρεύμα ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του δικτύου. Επιπλέον, ως έξυπνος διαχειρι-
στής συστημάτων, αναλαμβάνει επίσης την επιτήρηση της απόδοσης και τη διαχείριση του δικτύου. Οι ηλιακοί μετατροπείς της 
SMA διακρίνονται για τον εξαιρετικά υψηλό βαθμό απόδοσής τους: Ο Sunny Tripower εξασφαλίζει ήδη βαθμό απόδοσης που 
υπερβαίνει το 98 % αυξάνοντας έτσι την παραγωγή ρεύματος. 

Παγκόσμια προσέγγιση πελατών και διεθνής εμπειρία

Η SMA είναι η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μετατροπέων ηλιακής ενέργειας και εκπροσωπείται διεθνώς με θυγατρικές επιχειρή-
σεις διανομής και παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Η στρατηγική μας επικεντρώνεται στην προσέγγιση πελατών σε όλες 
τις σημαντικές αγορές ηλιακής ενέργειας. Έτσι, οι πελάτες της SMA επωφελούνται όχι μόνο από τις διεθνείς διαδικασίες αλλά και 
από την πολυετή εμπειρία μας στους ειδικούς εθνικούς κανονισμούς πιστοποίησης και έγκρισης δικτύου. 

Η SMA με αριθμούς

Η SMA Solar Technology AG εδρεύει στο Niestetal, κοντά στο Kassel της Γερμανίας, και δραστηριοποιείται σε τέσσερις ηπείρους 
με 17 θυγατρικές επιχειρήσεις. Ο όμιλος επιχειρήσεων απασχολεί περισσότερους από 5.000 συνεργάτες (συμπεριλαμβανομένων 
των εργαζομένων έκτακτης απασχόλησης) και έχει διακριθεί επανειλημμένα στο παρελθόν για τις εξαιρετικές υπηρεσίες του ως 
εργοδότης. Από τις 27 Ιουνίου 2008 η εταιρεία συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο Prime Standard του Χρηματιστηρίου Αξιών 
της Φρανκφούρτης (S92), ενώ από τις 22 Σεπτεμβρίου 2008 οι μετοχές της επιχείρησης περιλαμβάνονται στο TecDAX. Το 2010 
ο κύκλος εργασιών της εταιρείας SMA ανήλθε στα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

THE FUTURE OF SOLAR 
TECHNOLOGY 



124

Φορτίο απόρριψης (Dumpload)
(αγγλ." dump" = απορρίπτω "Load" = 
φορτίο), εδώ: Aυτόματα ενεργοποιούμενο 
φορτίο σε περίπτωση περίσσειας ενέργειας. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την από-
σβεση έντονων διακυμάνσεων φορτίου. Οι 
καταναλωτές με επαγωγικό / χωρητικό φορ-
τίο είναι αποδοτικότεροι (αντλίες πηγών, 
συστήματα ψύξης, μπόιλερ). Από τεχνικής 
άποψης, ωστόσο, αρκούν και κατάλληλα 
ψυχόμενες αντιστάσεις τερματισμού.

ENS
Τμήμα μιας „αυτόνομης μονάδας απόζευ-
ξης για εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγής  
ενέργειας“. Πρόκειται για υποχρεωτική δι-
άταξη, η οποία αποτρέπει την περαιτέρω 
τροφοδοσία ηλιακής ενέργειας στο δίκτυο, 
σε περίπτωση που το δημόσιο δίκτυο τε-
θεί εκτός λειτουργίας. Αυτή η λειτουργία 
ενσωματώνεται στα Sunny Boy και τα Sunny 
Mini Central μέσω του συστήματος SMA 
Grid Guard. 

ESS (Ηλεκτρονικός ηλιακός 
διακόπτης)
Διακόπτης απόζευξης φορτίου DC, ενσω-
ματωμένος στη συσκευή για την ασφαλή 
διακοπή της ροής ρεύματος ανάμεσα 
στην ηλιακή γεννήτρια και το μετατροπέα 
που ενεργοποιείται μέσω χειρολαβής. Η 
πρόσβαση στις επαφές DC γίνεται μόνο 
εφόσον αφαιρεθεί η χειρολαβή, έτσι ώστε η 
απόζευξη των στοιχειοσειρών να είναι δυ-
νατή χωρίς να υπάρχει κίνδυνος δημιουργί-
ας ηλεκτρικού τόξου. Μέσω της απόζευξης 
των επαφών γίνεται προφανής η αποσύνδε-
ση από τη γεννήτρια που εξακολουθεί να 
είναι υπό τάση.

Τοπολογία H5
Η γέφυρα μετατροπής τύπου H5 διαθέτει 
έναν πέμπτο ηλεκτρονικό διακόπτη ημιαγω-
γών. Ο διακόπτης αυτός προσφέρει τη μέ-
γιστη δυνατή απόδοση κατά τη μετατροπή 
του ρεύματος και βαθμό απόδοσης που 
φτάνει έως 98 %.

Γλωσσάριο
Επεξηγήσεις σχετικά με θέματα ηλιακής τεχνολογίας 
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HF (High Frequency)
Συντομογραφία για το αγγλικό „High 
Frequency“ που χαρακτηρίζει τη νέα σει-
ρά Sunny Boy με μετασχηματιστή υψηλών 
συχνοτήτων. Οι μετατροπείς προσφέρουν 
γαλβανική απομόνωση σε συνδυασμό με 
συμπαγείς διαστάσεις. Διαθέτουν επίσης 
πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης για μετα-
τροπείς με γαλβανική απομόνωση.

Low-Voltage Ride Through (LVRT)
Δυναμική υποστήριξη δικτύου: Σε περί-
πτωση μικρής διάρκειας πτώσεων τάσης 
του δικτύου, ο μετατροπέας δεν απενεργο-
ποιείται όπως οριζόταν μέχρι τώρα, αλλά 
υποστηρίζει το δίκτυο παρέχοντας άεργο 
ισχύ. Με τη λήξη της βλάβης ο μετατρο-
πέας επανατροφοδοτεί άμεσα το δίκτυο.

Σημείο Μέγιστης Ισχύος (Maximum 
Power Point - MPP)
Το σημείο λειτουργίας (ρεύμα / τάση) της 
φωτοβολταϊκής γεννήτριας, στο οποίο πα-
ράγεται η μέγιστη δυνατή ισχύς υπό τις 
εκάστοτε συνθήκες λειτουργίας. Η θέση 
του σημείου μέγιστης ισχύος (ΜΡΡ) μετα-
βάλλεται συνεχώς, π.χ. σε συνάτηση με την 
ηλιακή ακτινοβολία και τη θερμοκρασία.

Ανιχνευτής σημείου μέγιστης ισχύος 
MPP-Tracker (δυναμική ρύθμιση ισχύ-
ος για μέγιστη απόδοση)
Διάταξη, η οποία ρυθμίζει το ρεύμα και 
την τάση της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η γεννήτρια να 
λειτουργεί στο "Σημείο Μέγιστης Ισχύος" 
(Maximum Power Point). 

Μετατροπείς πολλαπλών 
στοιχειοσειρών
Μετατροπέας ο οποίος συνδυάζει σε με-
γάλο βαθμό τα πλεονεκτήματα πολλών 
μετατροπέων στοιχειοσειράς (ξεχωριστός 
έλεγχος και ρύθμιση του MPP της κάθε 
στοιχειοσειράς) και ενός κεντρικού μετα-
τροπέα (μικρό ειδικό κόστος ισχύος).

OptiCool
Πατενταρισμένο σχέδιο των μετατροпέων 
της SMA, το εσωτερικό των οпοίων χωρίζεται 
σε δύο τμήματα. Το τμήμα με τα ευαίσθητα 
ηλεκτρονικά στοιχεία είναι пροστατευμένο 
από σκόνη και υγρασία, ενώ το άλλο τμή-
μα το οпοίο περιέχει τους μετασχηματιστές
και τα πηνία, καθώς και άλλα ανθεκτικά 
εξαρτήματα ψύχεται με εξαναγκασμένη κυ-
κλοφορία αέρα.

Optiflex
Το νέο υπερευέλικτο σύστημα σχεδιασμού 
του Sunny Tripower. Η ασύμμετρη είσοδος 
πολλαπλών στοιχειοσειρών με δύο ανιχνευ-
τές MPP επιτρέπει τον κατάλληλο σχεδια-
σμό εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μέγιστο 
βαθμό απόδοσης του συστήματος.

Optiprotect
Πλήρες σύστημα ασφαλείας που υλοποιή-
θηκε για πρώτη φορά στο Sunny Tripower. 
Η ηλεκτρονική ασφάλεια στοιχειοσειρών, ο 
αυτόματος εντοπισμός απώλειας στοιχειο-
σειράς και η προστασία υπέρτασης που 
ενσωματώνονται στο περίβλημα, επιτηρούν 
την ηλιακή εγκατάσταση και εξασφαλίζουν 
με βέλτιστο τρόπο την ενεργειακή απόδοση.

OptiTrac Global Peak
Εξέλιξη του επιτυχημένου ανιχνευτή MPP 
„OptiTrac“ για τμηματικά σκιασμένες ηλια-
κές εγκαταστάσεις. Αυτός ο εξειδικευμένος 
τρόπος λειτουργίας εξασφαλίζει τη συνεχή 
λειτουργία των πλαισίων στο καθολικό σημείο 
μέγιστης ισχύος ακόμη και όταν υπάρχουν 
πολλά διαφορετικά σημεία μέγιστης ισχύος, 
χωρίς να επηρεάζεται μετρήσιμα η απόδοση 
(απώλειες < 0,2 %).

Power Balancer
Το Power Balancer είναι βασική λειτουρ-
γία του μετατροπέα Sunny Mini Central, η 
οποία αποτρέπει τη δημιουργία ανεпιθύμη-
της ασύμμετρης τροϕοδοσίας σε περίπτω-
ση τριφασικής τροφοδοσίας. Για το σκοπό 
αυτό τρεις μετατροπείς συνδέονται μέσω 
ενός καλωδίου ελέγχου σχηματίζοντας μια 
ενιαία τριφασική μονάδα τροφοδοσίας.

Quick Module
Αποσπώμενη μονάδα επικοινωνίας και δι-
αμόρφωσης της νέας σειράς Sunny Boy 
HF. Εντός της μονάδας βρίσκονται οι πε-
ριστρεφόμενοι διακόπτες επιλογής χώρας, 
η τεχνολογία Bluetooth NetID, καθώς και η 
υποδοχή για την κάρτα SD. Η προαιρετι-
κή μονάδα Quick Module RS485 διαθέτει 
επιπλέον μια διεπαφή RS485 και ένα ρελέ 
πολλαπλών λειτουργιών.

SMA Grid Guard
Το σύστημα εποπτείας δικτύου Grid Guard 
επιτηρεί, μεταξύ άλλων, την τάση και τη συ-
χνότητα του δικτύου βάσει προκαθορισμένων 
παραμέτρων, προκειμένου να αποφεύγεται η 
δημιουργία νησίδας σε περίπτωση αποσύνδε-
σης του δημόσιου δικτύου (βλ. επίσης "ENS"). 

Το σύστημα Grid Guard επιτρέπει την απρό-
σκοπτη και αξιόπιστη λειτουργία των μετα-
τροπέων της SMA σε σχεδόν όλα τα ηλεκτρι-
κά δίκτυα τροφοδοσίας του κόσμου.

SMA Plug-in Grounding
Σύστημα γείωσης για τη νέα σειρά Sunny 
Boy HF. Η γείωση πραγματοποιείται γρήγο-
ρα και απλά μέσω ειδικής υпοδοχής χωρίς 
να απαιτείται το άνοιγμα του μετατροπέα. Η 
πολικότητα καθορίζεται από την κατεύθυν-
ση τοποθέτησης του συστήματος γείωσης 
στην υποδοχή.

Μετατροπέας στοιχειοσειράς 
(string inverter)
Στην τεχνολογία στοιχειοσειρών, η φωτο-
βολταϊκή γεννήτρια χωρίζεται σε επιμέρους 
επιφάνειες μονάδας και σε κάθε μία από 
τις επιμέρους "στοιχειοσειρές" αντιστοιχίζε-
ται ένας ξεχωριστός μετατροπέας. Χάρη σε 
αυτή την τεχνολογία μειώνονται τα έξοδα 
του συστήματος, η εγκατάσταση απλοποι-
είται σημαντικά και αυξάνεται η ενεργειακή 
απόδοση καθώς και η διαθεσιμότητα της 
εγκατάστασης.

SUNCLIX
Ενιαίο σύνδεσης DC για όλους τους με-
τατροπείς της SMA, το οποίο αναπτύχθη-
κε σε συνεργασία με την εταιρεία Phoenix 
Contact. Τα τυποποιημένα βύσματα συναρ-
μολογούνται χωρίς ειδικά εργαλεία εντός 
λίγων δευτερολέπτων σε σχεδόν οποιοδή-
ποτε αγωγό και παραδίδονται δωρεάν μαζί 
με τους μετατροπείς.

Κεντρικοί μετατροπείς
Οι κεντρικοί μετατροπείς ενδείκνυνται ιδι-
αίτερα για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών 
εγκαταστάσεων με ομοιογενή δομή (πλαί-
σια του ίδιου τύπου με ταυτόσημο προσα-
νατολισμό και κλίση). Χρησιμοποιούνται 
για εγκαταστάσεις άνω των 100 kW και 
έχουν σχεδιαστεί για εξωτερική χρήση.
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Sunny Central 800CP
Μέγιστη απόδοση στη βασική έκδοση

Συμπαγές, ανθεκτικό στις καιρικές συν-
θήκες περίβλημα και έξυπνη διαχείριση 
ισχύος. Η νέα σειρά Sunny Central δεν 
απαιτεί την κατασκευή οικίσκων για την 
προστασία του μετατροπέα,
με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος 
του συστήματος

Sunny Boy 3000HF 
Απόλυτη κερδοφορία

Η νέα γενιά μετατροπέων γαλβανικής 
απομόνωσης. Μέγιστη απόδοση σε αυ-
τή την κατηγορία ισχύος και εύκολη 
εγκατάσταση χάρη στη γείωση με ειδικό 
βύσμα SMA Plug-in Grounding, το ενιαίο 
σύστημα σύνδεσης SUNCLIX και τη μο-
νάδα επικοινωνίας Quick Module

Sunny Backup System
Ηλιακό ρεύμα ακόμα και σε περίπτωση 
απώλειας δικτύου

Διακρίθηκε με το βραβείο καινοτομίας 
2007 για το πλέον πρωτοποριακό 
προϊόν ηλιακής τεχνολογίας 

ESS
Electronic Solar Switch

Ο πρώτος ενσωματωμένος αποζεύκτης 
φορτίου DC για την ασφαλή απομόνωση 
της φωτοβολταϊκής γεννήτριας από το 
μετατροπέα 

Sunny Home Manager
Έξυπνη βελτιστοποίηση της ιδιοκατανά-
λωσης

Ο μετατροπέας που δίνει λύση στο πρό-
βλημα της ανάλυσης και βελτιστοποίη-
σης της ιδιοκατανάλωσης ηλιακού ρεύ-
ματος μέσω διεπαφών στη διαδικτυακή 
πλατφόρμα Sunny Portal για την επιτήρη-
ση και διαχείριση των ηλιακών εγκατα-
στάσεων

Sunny Boy 5000TL
Η νέα γενιά Sunny Boy
 

Tεχνολογία Bluetooth, οθόνη γραφικών, 
δυνατότητα χρήσης σε ολόκληρο τον κό-
σμο και απλούστατη εγκατάσταση: Η τε-
χνολογία αιχμής συναντά την άνεση του 
χρήστη
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Sunny Tripower 17000TL
Τριφασικός για εύκολο σχεδιασμό του 
συστήματος

Πλήρως εξοπλισμένος με την τεχνολογία 
του μέλλοντος. Με σύστημα πολλαπλής 
ασφάλειας Optiprotect και Optiflex για 
ευέλικτη διαμόρφωση της εγκατάστασης

Sunny Portal
Διαδικτυακή πύλη για την παρουσίαση 
των δεδομένων της εγκατάστασης

Ειδικά σχεδιασμένη για να ανταποκρί-
νεται στις ανάγκες του πελάτη, επιτήρη-
ση της εγκατάστασης και εξατομικευμέ-
νη οπτικοποίηση των δεδομένων στην 
ιστοσελίδα www.SunnyPortal.com

Sunny Boy 3300
Ο νικητής των συγκριτικών δοκιμών 

Υψηλής απόδοσης Sunny Boy με σύστη-
μα OptiCool, γαλβανική απομόνωση και 
κορυφαίο βαθμό απόδοσης στο πρώτο 
κέλυφος από χυτό αλουμίνιο

Sunny Island 2012
Συμπαγής και ισχυρός με εξαιρετικό 
βαθμό απόδοσης

Αμφίδρομος μετατροπέας υψηλής συ-
χνότητας με γαλβανική μόνωση, μικρό 
βάρος, υψηλή απόδοση

Sunny Central 630HE
Ενσωματωμένη διαχείριση δικτύου

Εξαιρετική προοπτική για το μέλλον: Αυ-
ξημένη απόδοση με χαμηλότερη ειδική τι-
μή ισχύος, μεγάλη ευελιξία κατά το σχε-
διασμό της εγκατάστασης και τήρηση 
της οδηγίας για τη μέση τάση

Sunny Mini Central 8000TL
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής ενεργεια-
κής απόσβεσης

Τοπολογία H5, αυξημένος βαθμός από-
δοσης 98 %, χαμηλή ειδική τιμή ισχύος: 
Κανένας άλλος μετατροπέας δεν εξα-
σφαλίζει ταχύτερη απόσβεση



Sunny Boy 700
Ο πρώτος μετατροπέας 
στοιχειοσειράς

Μείωση κόστους χάρη στην ελάχι-
στη δυνατή καλωδίωση DC, την 
απλούστερη τοποθέτηση και τον 
αυξημένο βαθμό απόδοσης

2004

2001

2003
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Sunny WebBox
Καταγραφέας δεδομένων νέας γενιάς

Καινοτόμος λύση επιτήρησης και επι-
κοινωνίας με τη φωτοβολταϊκή εγκατά-
σταση μέσω Διαδικτύου (Sunny Portal)

Sunny Central
Κεντρικός μετατροπέας για υλοποίηση μεγά-
λων ηλιακών σταθμών παραγωγής ενέργειας

Με την επιτήρηση στοιχειοσειρών, την 
ομάδα ειδικών Sunny Central και ένα 
εξαιρετικό πακέτο υπηρεσιών συντήρη-
σης και επισκευής , το Sunny Central 
αποτελεί την ιδανική λύση για φωτοβολ-
ταϊκά συστήματα μεγάλης κλίμακας

Sunny Beam
Απλούστατη, ασύρματη επιτήρηση φωτο-
βολταϊκών εγκαταστάσεων 

Κομψή σχεδίαση για οικιακές εγκαταστά-
σεις και τροφοδοσία ρεύματος µέσω εν-
σωματωμένης φωτοβολταϊκής κυψέλης

Sunny Island
Η ολοκληρωμένη λύση για την αυτόνομη 
παροχή ρεύματος

Φιλική προς το χρήστη σύζευξη όλων 
των εξαρτημάτων στην πλευρά του 
εναλλασσόμενου ρεύματος, απλή 
εγκατάσταση και δυνατότητα επέκτα-
σης της εγκατάστασης

Φωτοβολταϊκός 
μετατροπέας
Ο πρώτος φωτοβολταϊκός μετατροπέας 
σχεδιασμένος για μαζική παραγωγή

Οθόνη χρήστη, επικοινωνία και 
απεικόνιση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή

» Καινοτομίες της εταιρείας SMA
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Τα σήματα SMA, Sunny Boy, Sunny Central, Sunny Island,
Sunny Beam, Sunny Design, Sunny Explorer, 
Sunny Family, Hydro Boy, smartload, Sunny, 
Sunny Backup, Sunny Easy, Sunny PRO Club, 
Sunny Team, Sunny Tripower, OptiTrac, Windy Boy, 
Sunny Matrix, Sunny Portal, Sunny Tower, 
Sunny WebBox, Multi-String, OptiCool, H5, Grid 
Guard και Power Balancer είναι καταχωρημένα εμπορι-
κά σήματα της εταιρείας SMA Solar Technology AG.
Το εμπορικό σήμα κειμένου και εικόνας Bluetooth απο-
τελούν σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc και 
οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την SMA 
Solar Technology AG πραγματοποιείται κατόπιν άδειας. 
Το εμπορικό σήμα SUNCLIX είναι κατοχυρωμένο από 
την PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG. 
Το κείμενο και οι εικόνες του παρόντος αντιστοιχούν 
στα κατά την εκτύπωση ισχύοντα τεχνικά δεδομένα με 
κάθε επιφύλαξη για τεχνικές αλλαγές. Η εταιρεία δεν 
φέρει καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη.
Εκτύπωση σε χαρτί που δεν περιέχει χλώριο.

Όλα τα εμπορικά σήματα αναγνωρίζονται, ακόμη και 
όταν δεν επισημαίνονται ξεχωριστά. Η απουσία σή-
μανσης δε συνεπάγεται ότι ένα προϊόν ή ένα σήμα δεν 
είναι κατοχυρωμένο. Η ανατύπωση, έστω και τμηματική, 
επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη άδεια του εκδότη.
© Copyright 2011, SMA Solar Technology AG
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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www.SMA-Solar.com
SMA Solar Technology

SMA Solar Technology AG
www.SMA.de
SMA America, LLC
www.SMA-America.com
SMA Technology 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 Czech Republic s.r.o.
www.SMA-Czech.com

SMA France S.A.S.
www.SMA-France.com
SMA Solar UK Ltd.
www.SMA-UK.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 Technology Korea Co., Ltd.
www.SMA-Korea.com
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