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ENERGIA ZE SŁOŃCA DO
CODZIENNEGO UŻYTKU
W ciągu jednej godziny, ilość energii wypromieniowanej do ziemi przez słońce przekracza roczne
zapotrzebowanie na energię przez populację na całym świecie. Zrobienie użytku z tego niewyczerpanego źródła energii jest wielkim wyzwaniem na dziś i na przyszłość. Steca szybko rozpoznała
te możliwości sprawiając, że stała się ona synonimem na całym świecie wizji, innowacji i inicjatyw
w imię energii solarnej. Steca jest rozpoznawanym specjalistą w projektowaniu wysokiej jakości
systemów, które zamieniają światło w energię elektryczną przed oddaniem jej do sieci.

Wykluczenie odpowiedzialności
Steca Elektronik GmbH zastrzega sobie prawo do poprawek i zmian gamy produktów prezentowanych w katalogu, lub usuwania produktów. Proszę, skontaktuj się ze Steca, jeżeli
potrzebujesz więcej i bardziej aktualnych informacji. Informacje zawarte w tym katalogu nie są wyczerpujące. Przygotowaliśmy te informacje z należytą starannością. Niezależnie od tego,
katalog może nie zawierać najnowszych pozycji lub może nie obowiązywać już w niektórych przypadkach. Akceptujemy brak odpowiedzialności za precyzyjność lub nieuwzględnienie
pewnych informacji.
Prawa autorskie Steca Elektronik GmbH (‘Steca’). Steca jest chronionym znakiem firmowym Steca Elektronik GmbH. Znak firmowy może być używany przez osoby trzecie wyłącznie za naszą
wcześniejszą zgodą. Jedynym właścicielem praw do zdjęć, logo i tekstów jest Steca. Steca zezwala na bezpłatne użytkowanie rysunków i schematów w kontekście prezentowania swoich
własnych produktów, pod warunkiem, że żaden z rysunków lub schematów nie jest zmieniany lub edytowany, w szczególności w odniesieniu do przycinania, modyfikacji, zniekształcania
lub innych deformacji. Zgoda Steca musi zawsze być związana z jakimkolwiek innym użyciem komercyjnym. „Steca Elektronik GmbH” musi być zawsze uwzględniania jako źródło zdjęcia.
W zamian za nieodpłatne udzielenie zdjęć, Steca wymaga egzemplarza próbnego, gdy są one drukowane w mediach i krótkiego zawiadomienia, gdy są używane w filmie lub mediach
elektronicznych. Jednocześnie użytkownik zgadza się, że te warunki nie wymagają podpisu, by były ważne. Stosowne przepisy Federalnej Republiki Niemiec odnoszą się do użytkowania
tego katalogu przez osoby trzecie i użycia stosownych terminów i warunków. Zdjęcia od Steca, www.burger-fotodesign.de, www.photocase.com and www.marx-studios.de, www.fotolia.
com, www.istockphoto.com.
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FIRMA

MYŚLIMY O JUTRZE

Kompleksowa
ochrona środowiska

Usługi i produkcja mają ekologiczną przyszłość w specjalistycznej firmie elektronicznej Steca w Memmingen. Firma niesie światowy wkład w redukcję zużycia
energii i efektywne użytkowanie alternatywnych źródeł energii, poprzez zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych
produktów.
Steca stworzyła szerokie podstawy aby
móc osiągać te cele. Firma oferuje usługi elektroniczne dla domowych, motoryzacyjnych, rolniczych, środowiskowych,
ulicznych i budynkowych technologii, jak
również dla sektorów przemysłu i medycyny. Firma rozwija produkty energii solarnej, przyjazne środowisku, pod marką
o nazwie Steca. Steca Elektronik jest jednym z paru wytwórców, którzy uczestni-

czą we wszystkich trzech segmentach rynku solarnego: fotowoltaicznych systemach
sieciowych, fotowoltaicznych systemach
autonomicznych i systemach kolektorów
słonecznych. Steca produkuje również
systemy ładowania akumulatorów, które
wykorzystują maksymalny potencjał energetycznych systemów magazynowania
energii.
Steca daje dobry przykład własnych metod produkcyjnych: firma używa wyłącznie
procesów wytwórczych, które odpowiadają bezpośrednim, ekologicznym kryteriom. Steca bierze czynny udział w projektach badawczych dla efektywnego użycia
energii i ochrony klimatu. W 2007, rząd
Niemiec umieścił Steca jako organ do wytwarzania energii, w atlasie technologii

środowiskowych „Green Tech made in
Germany”.
Polityka środowiskowa Steca bazuje na trwałości i środowiskowej kompatybilności, w celu świadczenia usług
i produkcji produktów dla ekologicznej przyszłości. Firma bierze pod uwagę wiele łańcuchów wartości dodanych z tej perspektywy i obejmuje nimi
również dostawców i użytkowników.
Steca posiada certyfikat standardów
ISO 14001:2004 i jest zorganizowana
zgodnie z Unijnym Schematem Zarządzania i Audytu.
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FIRMA

Proste procesy biznesowe, sprawiedliwe
partnerstwo i przejrzysta komunikacja
przyczyniają się do naszego wspólnego
sukcesu.

Cała energia dla Ciebie: Zarząd Michael, Dietmar i Peter Voigtsberger.

www.steca.com

MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ DLA
MAKSYMALNYCH REZULTATÓW
Niezależnie czy używamy ich w małych systemach solarnych w domach jednorodzinnych, czy rozwiniętych, rozległych rozwiązań dla kompleksów przemysłowych, inwertery sieciowe Steca posiadają
jedną wspólną cechę: oferują najwyższą wydajność we wszystkich rozwiązaniach z maksymalną
elastycznością i łatwością użycia. Koncepcja modułowa oferuje ponad 100 różnych możliwości na
zaprojektowanie systemu z inwerterami dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Steca zawsze
oferuje optymalny inwerter do twojego systemu.
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PRZEGLĄD
SYSTEMU

Małe systemy

Systemy dla domu

Systemy dla przemysłu

www.steca.com
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MAŁE SYSTEMY

A
G

MAŁE SYSTEMY
Domki letniskowe, wiaty, garaże

Systemy fotowoltaiczne są ciągle bardzo
chętnie montowane w systemach małoskalowych. Szczególnie na garażach,
wiatach, lecz również w domkach letniskowych te małe inwestycje potrafią dać
nieprawdopodobne uzyski.
Międzynarodowe podłączenie do
sieci
W kilku krajach, małe systemy fotowoltaiczne mają specjalne dotacje – inwertery
StecaGrid są najlepszym wyborem do tego
typu systemów.
Przyjazne w utrzymaniu małoskalowe rozwiązania z inwerterami
Efektywny system fotowoltaiczny może
być zamontowany z małą liczbą modułów
PV. Argumenty przemawiające za małoskalowymi systemami to wysoka jakość
wykonania i łatwe utrzymanie.

E

D

F
C

Legenda:
A
B
C
D
E
F
G

moduł PV
inwerter sieciowy
licznik energii oddawanej do sieci
punkt przyłączeniowy domu
publiczna sieć elektryczna
licznik zużycia energii elektrycznej
odbiory elektryczne

B
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Przegląd urządzeń:

ST
IN TE
BEST

StecaGrid 300 i StecaGrid 500
Inwerter sieciowy
300 W - 3,600 W
(od strony 16)

StecaGrid Control N1
Jednostka monitorująca
(Strona 47)

StecaGrid Remote
Jednostka monitorująca
(Strona 47)

www.steca.com
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SYSTEMY DOMOWE

G
A

SYSTEMY
DOMOWE

E

D

Jednorodzinne domy i wille

Fotowoltaika dla zapewnienia bezpiecznej starości
Oddawanie energii do sieci lub produkcja na
własny użytek – dachy domów jednorodzinnych i willi mogą stać się prawdziwym dochodem. Systemy PV w tym segmencie rynkowym są jednymi z najlepszych sposobów na
zapewnienie ciągłego zysku na starość.
Energia słoneczna zapewnia niezależność
Niezależność od uzgodnień cenowych największych producentów energii. Niezależność od polityki energetycznej w krajach
objętych kryzysem i co równie ważne: niezależność od ryzyka przerw w dostawie energii
od dużych dostawców energii.
Fotowoltaika jest zdecentralizowana
Energia ze słońca jest generowana w miejscu,
w którym jest potrzebna, to znaczy: brak strat
energii i kosztów na przesył i dystrybucję.
Po prostu produkuj własną energię!
Standardowe domy jednorodzinne, garaże,
wiaty i dachy apartamentowców są odpowiednie do produkcji energii ze słońca. Prąd
jest rozprowadzany lokalnie przez układy sieci niskiego napięcia. W tym przypadku występuje potrzeba dla rozwiązań dostosowanych
do indywidualnych potrzeb. Optymalne uzyski przy łatwości obsługi i użytkowania są pożądanymi czynnikami dla operatorów.

F

B

C

Legenda
A
B
C
D
E
F
G

moduł PV
inwerter sieciowy
licznik produkcji energii z modułów PV
przyłącze sieci
publiczna sieć energetyczna
licznik zużycia energii elektrycznej
odbiorniki energii
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Przegląd urządzeń:

98.6 %
sprawność
szczytowa

StecaGrid Portal
Portal internetowy
(Strona 44)

coolcept
coolcept-120
Inwerter sieciowy
1,800 W - do kilku 10,000 W
(Od strony 20)

coolcept-x
Inwerter sieciowy
1,800 W - do kilku 10,000 W
(Od strony 20)

StecaGrid User
Oprogramowanie do wizualizacji
(Strona 48)

Solar-Log 500/1000™
i Meteocontrol WEB’log Comfort
Akcesoria
(Od strony 50)

StecaGrid SEM
Zarządzanie przepływami
energii
(Strona 40)

www.steca.com
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SYSTEMY PRZEMYSŁOWE

A

SYSTEMY
PRZEMYSŁOWE

D

E

B
C

Przemysł, rolnictwo i instalacje naziemne

Fotowoltaiczne systemy energetyczne nie
są jedynie ekologiczne i opłacalne finansowo – dzięki dodatkowym dopłatom, które
oferuje wiele krajów, są najbezpieczniejszą
inwestycją na świecie: dzięki temu, coraz
więcej systemów jest instalowanych przez
inwestorów i fundusze inwestycyjne.
Twoje uzyski zawsze do wglądu
Systemy w tym segmencie są instalowane
w obiektach przemysłowych, budynkach
rolniczych lub na ziemi.
W tych przypadkach, operator systemu
często nie jest właścicielem dachu lub powierzchni. To sprawia, że wymagany jest
profesjonalny system zdalnego monitoringu. W przypadku błędów, awarii musi zadziałać automatyczny system monitoringu, który powiadomi operatora systemu
oraz instalatora.

Legenda:
A
B
C
D
E

moduły PV
inwerter sieciowy
licznik produkcji energii z modułów PV
przyłącze instalacji
publiczna sieć energetyczna
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Przegląd urządzeń:

StecaGrid Vision
Jednostka wyświetlająca
(Strona 49)

StecaGrid 8000+ 3ph
StecaGrid 10000+ 3ph
Inwerter sieciowy
8,000 W do kilku MW
(Od strony 32)

StecaGrid 20000 3ph
StecaGrid 23000 3ph
Inwerter sieciowy
20,000 W - do kilku MW
(Od strony 32)

StecaGrid User
Oprogramowanie do wizualizacji
(Strona 48)

Solar-Log 500/1000™
StecaGrid SEM
i Meteocontrol WEB’log Comfort Zarządzanie
Akcesoria
przepływami energii
(Od strony 50)
(Strona 40)

www.steca.com

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ PRZY
MAKSYMALNEJ ELASTYCZNOŚCI
I ŁATWOŚCI UŻYTKOWANIA
Wraz ze swoją gamą akcesoriów, inwertery StecaGrid tworzą innowacyjną rodzinę rozwiązań inwerterów dla systemów fotowoltaicznych podłączonych do sieci.

15
PRODUKTY

PRODUKTY

StecaGrid 300 / 500

coolcept / coolcept-120 / coolcept-x

StecaGrid 8000+ 3ph / 10000+ 3ph / 20000 3ph / 23000 3ph

www.steca.com
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STECAGRID 300 / 500

StecaGrid 300/500
Modułowość i elastyczność

Inwertery StecaGrid 300 i StecaGrid 500
są doskonale dopasowane do małych
systemów PV od mocy 300 W. Dzięki
modułowości, są to inwertery do instalacji w systemach z różno poziomowymi
lub częściowo zacienionymi dachami,
i o mniejszych powierzchniach (dachy garaży, domki letniskowe).
Inwertery StecaGrid 300 i StecaGrid 500
zostały zaprojektowane by czerpać energię ze słońca tak prosto jak to możliwe.
Inwertery są proste w instalacji, łatwe przy
powiększaniu systemu i mogą być optymalnie nastawiane, by spełniać lokalne
warunki promieniowania.
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STECAGRID 300 NAJLEPSZA
W TESTACH!
Najefektywniejszy inwerter

Inwerter StecaGid 300 jest topowym wykonaniem w testach małych inwerterów sieciowych i modułów przeprowadzonych w renomowanym instytucie Paul Scherrer
w Szwajcarii. Testujący stwierdzili, że produkt firmy Steca z Memmingen wykazywał
najwyższą sprawność w tej klasie. Zgodnie z wynikami testów, sprawność StecaGrid
300 wzrasta relatywnie szybko i pozostaje na stabilnie wysokim poziomie. Inwerter
zdobył pierwsze miejsce wśród testowanych urządzeń, ze sprawnością 93,5%.
StecaGrid 500 otrzymał równie wysokie noty w testach. Zostało to potwierdzone
w raporcie Szwajcarskiego pisma sprzedażowego „erneuerbare energien“ („Energia
odnawialna”) w sprawności fotowoltaicznych systemów zasilających. W 2007, w grudniowym numerze stwierdzono, że (…) „zgodnie z naszymi pomiarami, inwertery
StecaGrid były jednoznacznie najlepiej wykonane”. Raport testów instytutu Paul
Scherrer można ściągnąć na stronie http://tpv-pv.web.psi.ch/grid_pv.pdf. Stecagrid
300 i 500 nie tylko udowodniły, że mają nadzwyczajną sprawność; również powalają
swoją elastycznością. Modułowość mini stringów inwerterów sprawia, że są idealnym
rozwiązaniem dla garażów, wiat, tarasów i domów jednorodzinnych. Ponadto, dzięki
krótkim string`om i wielu trakerom MPP, są bardzo dobrze dopasowane do małych powierzchni lub częściowo zacienionych dachów.

Y
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STECAGRID 300 / 500

StecaGrid 300
i StecaGrid 500
Inwertery serii posiadają odpowiednio moc 300 i 500 W.
StecaGrid 300 i StecaGrid 500 posiadają budowę modułową,
co sprawia, że ich instalacja jest łatwa. Poprzez dystrybucję mocy
na 3 fazy, system może być w każdym momencie powiększony
w zależności od wymagań i dlatego jego elastyczność dostosowuje się do Twoich wymagań inwestycyjnych. Inwertery mają
niezależny traker MPP i osiągają wysoką sprawność do 95,8%

Cechy produktu
elastyczność i rozszerzalność
· wysoka sprawność
· niska waga
· prosta instalacja
· montaż natynkowy na górnej szynie

71

176

·

Wyświetlanie
· Wielokolorowa dioda LED pokazuje aktualny stan pracy

243

18

Opcje
· dostępny wariant brytyjski jak dla G83
· dostępny wariant hiszpański

StecaGrid 300
StecaGrid 500

Monitoring systemu i akcesoria

StecaGrid Control N1
Jednostka monitorująca
(strona 47)

StecaGrid Remote
Jednostka monitorująca
(strona 47)

ALD1
Cyfrowy licznik energii
(strona 41)
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StecaGrid 300

StecaGrid 500

Strona wejścia DC (moduły PV)
Maksymalne napięcie wejściowe

135 V

230 V

Minimalne napięcie wejściowe
Napięcie MPP

45 V
64 V ... 100 V

106 V ... 170 V

Maksymalny prąd wejściowy

5A

Maksymalna moc wejściowa przy maksymalnej mocy czynnej

320 W

530 W

Maksymalna zalecana moc modułów PV

375 Wp

625 Wp

Strona wejścia AC (połączenie z siecią)
Napięcie sieci

185 V … 276 V (zależnie od regulacji dla kraju)

Znamionowe napięcie sieci

230 V

Maksymalny prąd wyjściowy

1.5 A

2.17 A

Maksymalna moc czynna (cosφ = 1)

300 W

500 W

Moc znamionowa

300 W

500 W

Częstotliwość znamionowa
Częstotliwość

50 Hz
47 Hz ... 52 Hz (zależnie od regulacji dla kraju)

Pobór w nocy

0W

Zasilanie faz
Współczynnik zniekształcenia (cosφ = 1)

jednofazowe
< 6 % (maks. moc)

Współczynnik mocy

< 5 % (maks. moc)
1

Charakterystyka wydajności
Maksymalna sprawność

94.8 %

Europejska sprawność

93.4 %

Sprawność MPP
Zmniejszenie mocy

95.8 %
94.5 %
99 %
Od 40 °C

Bezpieczeństwo
Izolacja
Monitoring sieci

Brak izolacji galwanicznej, beztransformatorowy
Tak, zintegrowany

Monitoring sieci wersja StecaGrid 300 UK wzgl. 500 UK

Napięcie (230 V +/-10 %)
Częstotliwość (50 Hz +/-2 Hz)

Monitoring sieci wersja StecaGrid 300 ES wzgl. 500 ES

Napięcie (230 V +/-10 %)
Częstotliwość (50 Hz +/-1 Hz)

Warunki pracy
Miejce montażu

Wnętrzna, z wentylacją lub bez

Temperatura otoczenia

-20 °C ... +45 °C

Wilgotność względna

0 % ... 95 %

Poziom hałasu

< 32 dBA

Wyposażenie i konstrukcja
Stopień ochrony IP
Kategoria przeciwprzepięciowa

IP 20
II

Podłączenie od strony DC

Konektory MC3, MC4

Podłączenie od strony AC

Wtyczka Wieland Electric GST 18i3V

Wymiary (X x Y x Z)
Waga
Interfejs komunikacyjny
Zintegrowany wyłącznik DC
Sposób chłodzenia
Certyfikaty

176 x 243 x 71 mm
1.4 kg
Brak
Brak
Naturalna konwekcja
Znak CE, DK 5940, G83, RD1663

www.steca.com
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COOLCEPT / COOLCEPT-120 / COOLCEPT-X

coolcept
coolcept-120
coolcept-x
Najlepsze na świecie: chłodzenie, żywotność,
sprawność

Co to jest coolcept?
Coolcept to nowa topologia inwerterów
Steca, która zapewnia najwyższą sprawność szczytową. Jest oparta na prostych
charakterystykach poprzez prostotę obwodów połączoną z najwyższą sprawnością.
Jak działa coolcept?
Konstrukcja wykorzystuje symetryczne
schodzenie konwertujące ze zmniejszaniem obwodów rewersyjnych. Rozdzielanie
na dwóch poziomach napięciowych umożliwia stosowanie sprawdzonych standardowych podzespołów.
Zalety coolcept:
Coolcept jest cool. Najwyższa efektywność szczytowa oznacza najniższe straty
ciepła. To sprawia, że elementy chłodzące
są zbędne.
Coolcept jest wydajny. Stabilna sprawność szczytowa w całym zakresie mocy
zapewnia maksymalne uzyski.
Coolcept jest długo żywotny. Małe straty ciepła rozproszonego i zimne podzespoły zapewniają długą żywotność urządzenia.
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ŚWIATOWY REKORD
Niezależne testy potwierdziły najwyższy poziom sprawności
Czasopismo Photon Profi mówi o „rewolucyjnie” nowym rozwiązaniu: „Dzięki innowacyjnej topologii inwerter StecaGrid 3600 może
dumnie nazwać się Championem we wszystkich klasach. Do teraz, żaden inwerter produkcji seryjnej nie osiągnął lepszych wyników
w teście Photon”, w swoim ostatnim wydaniu.
AIT (Austriacki instytut nowych technologii) w Wiedniu potwierdził, że StecaGrid
3600 osiągnął najlepsze sprawności. Osiągi
zostały opisane w wyczerpującym raporcie
z testu w tym renomowanym instytucie.

StecaGrid
StecaGrid
StecaGrid
StecaGrid
StecaGrid

1800x
2300x
3010x
3600x
4200x

98.6 %
9
ssprawność
sszczytowa

Najwyższa sprawność we wszystkich
poziomach napięć wejściowych
Sprawność szczytowa tylko nieznacznie zależy od napięć wejściowych modułów PV. To
pozwala na dowolny wybór liczby i typu modułów, bez ryzyka utraty uzysków.
Całkowicie nowa technologia chłodzenia
Jest ona możliwa jedynie dzięki sprawności
szczytowej inwerterów coolcept! Wymagania takie jak niskie koszty i wysoka sprawność
są w pełni satysfakcjonujące!
Inwertery z „coolcept”:
Ta starannie wykończona technologia jest zaimplementowana w urządzeniach seryjnych
Steca ze znamionowymi mocami na wyjściu
pomiędzy 1,8 kW i 4,2 kW, osiągającymi szczytową sprawność 98,6%

Topologia inwerterów „coolcept”:
schemat blokowy
S1
L1
D1

C1

G

C3

S3

S5
L3

Uin

UB
D2

C2

Uout
L4

C4
S4

S2

Sprawność konwersji (Photon Profi 12/2011)

S6

L2

Sprawność MPP: Najwyższa sprawność MPP w całym
zakresie wejściowym (Photon Profi 12/2011)

www.steca.com
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coolcept
coolcept-120
coolcept-x

Najniższa waga na rynku
Urządzenia coolcept ważą zaledwie 9 kg.
Nawet wersja na zewnątrz – coolcept-x
z obudową ze stali nierdzewnej waży zaledwie 12 kg. Tak niska waga sprawia, że
montaż i instalacja przebiegają zdecydowanie prościej.
Łatwość instalacji
Teraz urządzenia coolcept, ze swoją niską
wagą, mogą być łatwo i bezpiecznie zamontowane na ścianie przez zaledwie jedną osobę. Dostarczana rama montażowa
i praktyczne uchwyty dla prawo i leworęcznych instalatorów sprawiają, że montaż
urządzenia jest prosty i pewny. Urządzenie
jest montowane bez otwierania obudowy.
Wszystkie połączenia i wyłącznik DC są dostępne od zewnątrz.
Wyprodukowano w Bawarii
Inwertery serii coolcept są oryginalnie
produkowane w Bawarii, z zachowaniem
najwyższej jakości, bezpieczeństwa i niezawodności oraz warunków ochrony środowiska na etapie projektowania i produkcji.
Inwerter StecaGrid 3600, najstarszy członek
rodziny coolcept, jest dumnym posiadaczem
bawarskiej nagrody energetycznej jako najlepszy inwerter na świecie w tej klasie.
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Inteligentna sieć
Monitorowanie uzysków na wyjściu Twojego systemu PV jest bezpłatne z portalem StecaGrid Portal. Dzięki intuicyjnemu
interfejsowi użytkownika, możesz mieć
dostęp do uzysków w każdym miejscu
w każdym czasie – nawet ze smartfona lub
tabletu czy PC.

coolcept, coolcept-120 i coolcept-x –
najniższa waga na rynku

StecaGrid 3000 i StecaGrid 3600 mogą być zastosowane w innych krajach,
dzięki szeroko rozwiniętej sieci magazynów logistycznych.
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STALE
W CENTRUM
UWAGI
Specjaliści są zgodni:
Zwycięzca wielu nagród
StecaGrid 3600 wiele razy był w centrum
uwagi. Specjalistyczne pismo Photon Profi opisuje go jako mistrza we wszystkich
klasach, podczas gdy AIT (Austriacki instytut technologii w Wiedniu) potwierdził jego nadzwyczajnie wysoką sprawność, wygrał również bawarską nagrodę
energetyczną, oraz został nagrodzony
przez bawarskiego Ministra Gospodarki
za najlepszy inwerter na świecie.

The Solar Power Magazine

International
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97.8 % at high irradiation
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97,8 % at high irradiation

Po prostu najlepszy
Pozytywne oceny o serii inwerterów coolcept nie pochodzą tylko od instytutów
i czasopism. Urządzenie jest również
często polecane na forach, np. www.
photovoltaikforum.com. Zgodne opinie
występują w całej okazałości: wysoki
stopień sprawności, niezawodność, niska waga, bezszmerowa praca, darmowe
rozszerzenie gwarancji na 7 lat, niskie
straty – lista jest długa, co najlepiej zamknąć w dwóch słowach: po prostu najlepszy!

09/2012

Światowy numer jeden
StecaGrid 3000 i zwycięzca testu
StecaGrid 3600 otrzymały bardzo wysokie noty maksymalnej sprawności
przez specjalistyczne pismo Photon
Profi.

=

www.photon.info

AIT (Austriacki instytut technologii w Wiedniu) potwierdza:
StecaGrid 3600 osiąga maksymalne
sprawności

Najlepszy inwerter na świecie:
StecaGrid 3600 otrzymał bawarską
nagrodę energetyczną w 2012 roku

Nasi użytkownicy są zachwyceni*:
„Lepiej zainstalować 10 STECAGRID niż jeden…
– możesz to zrobić samemu, bez żadnych kursów. Te
rzeczy są nieprawdopodobnie lekkie!”

„tu, Steca zaprojektowała nowy, kompletny produkt,
który również zapewnia ochronę przed przegrzaniem
przez zastosowanie prostych podzespołów (MOSFET)”

„Taki mały, ale w europejskim poziomem sprawności
ponad 98%. Jest klasą samą w sobie, ponad innymi
produktami, które są zawsze tak chętnie polecane…”

„Zawsze wybieram te urządzenia zamiast nadmiernie
drogich inwerterów od…- szczególnie odkąd Steca oferuje
7-letnią gwarancję, która również jest dostępna przez
Internet”

* Fragmenty z www.photovoltaikforum.com

Prasa potwierdza:
„Spełnił swoje wszelkie oczekiwania. Dzięki
nowej, innowacyjnej topologii, StecaGrid 3000 może
z pełną stanowczością nazywać się championem
wszystkich klas”
„Inwerter współpracuje z dotychczasową niespotykaną
sprawnością i może być produkowany w dużych,
zautomatyzowanych i opłacalnych procesach
z minimalną liczbą części”
„…Steca najlepsza w rankingach i obala mit, że małe
inwertery są mniej sprawne i mają wyższe koszty produkcji niż większe”

„Nowe inwertery StecaGrid zaznaczają nowy
początek dla opłacalności małych systemów”

www.steca.com
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Instalacja pilotażowa w Anzing, Niemcy

WYMIANA
INWERTERÓW
Koszty modernizacji – testy sprawności
udowadniają wzrost uzysków o 9.23%

Sprawność inwerterów fotowoltaicznych znacząco wzrosła w ostatnich latach. Zgodnie ze wzrostem uzysków
osiągniętych przez inwerter o wyższej sprawności, wymiana inwertera
może być opłacalna.

Jako pionier w tej dziedzinie, Steca
współpracowała z Uniwersytetem
Nauk Stosowanych w Monachium, by
opracować efektywne usprawnienia
bazujące na stringach inwerterów
o mocy ok. 3 kW.
Celem badań było uzyskanie wglądu
w rzeczywisty wzrost rentowności i uczynienie opłacalną wymianę urządzeń.
Do tego celu, połowa starych inwerterów
z obiektu o 12 stringach, każdy po 2890
Wp, zostało zastąpionych przez nowe.
Sprawność europejska wzrosła z 92% w starych inwerterach do 98,1% w nowych inwerterach coolcept.
Wzrost uzysku został obliczony przez
porównanie uzysków ze stringów, które

Test wymiany inwerterów w Anzing,Niemcy

były udoskonalone z uzyskami ze starych
stringów. Naturalne różnice w uzyskach
poszczególnych stringów zostały wyrównane za pomocą współczynników korekcyjnych.
Efektem, w okresie pomiarów, był uzysk
o 9,23% większy na wyjściu dla stringów
z nowymi inwerterami w porównaniu do
starych.

Specyfikacja warunków testów:
Pierwsze uruchomienie: 2007
Wielkość systemu PV: 34,8 kWp
Stare inwertery:
Sun Profi SP 3400-600
Nowe inwertery: StecaGrid 3600
Różnica sprawności ηeu : 6.1%
Aktualny wzrost uzysków: 129,63 EUR na
rok
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WYMIANA JEST
EFEKTYWNA

Wymagana
różnica sprawności

7-8 %

9%

6-7 %

8%

Zalety wymiany inwerterów
Zwiększone uzyski dzięki wyższej
sprawności inwerterów
· Odnowiony okres gwarancji
· Większa pewność i niezawodność
z najnowszą generacją inwerterów
· Prosty, zdalny monitoring i wizualizacja
danych systemu
· Inwertery coolcept sprawiają, że
wymiana jest jeszcze bardziej atrakcyjna
ekonomicznie
·

5-6 %

7%
6%

4-5 %

5%
3-4 %

4%
3%
2%

0,28

1%

0,25
0%

0,22

Przykład dla minimalnej, wymaganej różnicy sprawności w zależności od roku uruchomienia i konkretnych kosztów modernizacji (całkowita żywotność systemu PV
20 lat, EEG wynagrodzenia dla systemów
<30kWp, YDC: 1000 kWh/kWp, 3,5%
Oprocentowanie)

2000 2001

2002 2003

Rok uruchomienia

2004 2005
2006 2007
2008 2009

0,18
Specyfikacja wymiany
koszty w EUR/Wp

INWERTER COOLCEPT
Najlepszy wybór przy wymianie inwerterów

98.6 %
sprawność
szczytowa

StecaGrid
StecaGrid
StecaGrid
StecaGrid
StecaGrid

1800x
2300x
3010x
3600x
4200x

Jakie systemy najlepiej nadają się do
wymiany inwerterów?
Wymiana inwerterów w istniejących systemach jest szczególnie korzystna gdy
system został oddany do użytku przed
2008 rokiem, kiedy okres gwarancji inwerterów został przekroczony lub gdy różnica
sprawności jest dość duża.

Co przemawia za instalacją nowych
inwerterów coolcept firmy Steca?
Inwertery coolcept firmy Steca dają maksymalne wzrosty uzysków, ze swoją najwyższą światową sprawnością gwarantującą najwyższe różnice uzysków. Dobra
cena inwerterów pozwala zminimalizować koszty. W ten sposób, Steca sprawia,
że wymiana jest tak korzystna jak nigdy
wcześniej!
Przykład naszych referencji na stronie
pokazuje, że wymiana inwerterów ma sens
w szerokim zakresie różnych systemów:
www.stecasolar.com/reference

www.steca.com

COOLCEPT / COOLCEPT-120 / COOLCEPT-X

coolcept
StecaGrid 1800, StecaGrid 2300, StecaGrid 3010,
StecaGrid 3000, StecaGrid 3600, StecaGrid 4200

98.6 %
sprawność
szczytowa

Najwyższa sprawność przy dłuższej żywotności
Wysokie osiągi sprawności szczytowej na poziomie 98,6% i europejskiej sprawności do 98,3% powoduje mniejsze straty mocy,
które są oddawane do środowiska. To zapewnia Ci lepsze uzyski.
Dodatkowo, nowy, unikalny sposób chłodzenia wewnątrz inwertera zapewnia dobre oddawanie ciepła rozproszonego i dłużą żywotność urządzenia.
Konstrukcja produktu i wizualizacja
Inwertery StecaGrid posiadają graficzny wyświetlacz LCD do
wizualizacji uzysków, aktualnego stanu i parametrów systemu.
Innowacyjne menu pozwala na dowolny wybór różnych pomiarów. Intuicyjne, wstępnie zaprogramowane menu pozwala
łatwo wykonać uruchomienie urządzenia.

StecaGrid
StecaGrid
StecaGrid
StecaGrid
StecaGrid
StecaGrid

Instalacja
Niska waga 9 kg pozwala na łatwy i bezpieczny montaż na
ścianie. Uchwyt naścienny i dodatkowe zatrzaski dla lewo i praworęcznych instalatorów sprawiają, że montaż urządzenia jest
prosty i pewny. Nie ma potrzeby otwierania urządzenia przy instalacji. Wszystkie połączenia i bezpiecznik DC są dostępne na
zewnątrz.
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97.8 % at high irradiation
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The Solar Power Magazine

340

608

The Solar Power Magazine

1800
2300
3010
3000
3600
4200

International
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Cechy produktu
Najwyższa sprawność
· Prosta instalacja
· Zintegrowany rejestrator zdarzeń
· Możliwość aktualizacji oprogramowania
· Niska temperatura obudowy w całym zakresie napięć
· Doskonała funkcjonalność, przyjazna środowisku plastikowa obudowa
· Najniższe zużycie własne
· Zintegrowany wyłącznik DC
· Izolacja ochronna klasy II
· Długa żywotność
· Tryb do integracji w systemach hybrydowych (przyszłe
informacje: katalog Steca PV off Grid/ Jednofazowe i trójfazowe systemy AC)
· Tryb stałego napięcia dla innych źródeł energii
· Menu serwisowe do nastaw parametrów
· 7 lat gwarancji po rejestracji
·

StecaGrid
StecaGrid
StecaGrid
StecaGrid
StecaGrid
StecaGrid

1800
2300
3010
3000
3600
4200

222
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99
UMPPT min
98
Unom
97
UMPPT max
96
ηEU in %

Wyświetlanie
· Wielofunkcyjny wyświetlacz graficzny LCD z podświetleniem
· Animacja uzysków
Obsługa
· Prosta i intuicyjna obsługa
· Wielojęzyczne menu
Opcje
· Może być podłączony do jednostki wyświetlającej
StecaGrid Vision lub dużego wyświetlacza

95

94
93
92

98,4
98,2
98,0
97,8
97,6
97,4
97,2
97,0

StecaGrid 3000
StecaGrid 3600
StecaGrid 4200

350

400

450

500

550

600

650
700
UMPP in %

91

25

50

Wartości sprawności dla StecaGrid 3600 i porównanie
napięcia MPPT StecaGrid 3000/3600/4200

75

P in %
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Monitoring systemu i akcesoria

StecaGrid User
Oprogramowanie do
wizualizacji
(Strona 48)

StecaGrid Portal
Portal internetowy
(Strona 44)

Solar-Log 500/1000™
i Meteocontrol WEB’log Comfort
Akcesoria
(Od strony 50)

StecaGrid SEM
Zarządzanie energią
(Strona 40)

StecaGrid 1800 StecaGrid 2300 StecaGrid 3010 StecaGrid 3000 StecaGrid 3600 StecaGrid 4200
Strona wejścia DC (moduły PV)
Maksymalne napięcie wejścia

600 V

Minimalne napięcie wejścia

125 V

Napięcie MPP

160 V ... 500 V

Maksymalny prąd wejściowy

845 V
350 V

205 V ... 500 V

270 V ... 500 V

350 V ... 700 V

11,5 A

360 V ... 700 V
12 A

Maksymalna moc wejściowa przy maksymalnej wyjściowej mocy czynnej

1.840 W

2.350 W

3.070 W

3.060 W

3.690 W

4.310 W

Maksymalna zalecana moc modułów PV

2.200 Wp

2.900 Wp

3.800 Wp

3.800 Wp

4.500 Wp

5.200 Wp

3.600 W 1)

4.200 W 1)

Strona wyjścia AC (połączenie z siecią)
Napięcie sieci

185 V ... 276 V (zależnie od regulacji kraju)

Znamionowe napięcie sieci

230 V

Maksymalny prąd wyjścia

12 A

Maksymalna moc czynna (cosφ = 1)

14 A

1.800 W

2.300 W

16 A
3.000 W

3.000 W

18,5 A

Maksymalna moc czynna (cosφ = 0,95)

1.800 W

2.300 W

3.000 W

3.000 W

3.530 W

3.990 W

Maksymalna moc pozorna (cosφ = 0,95)

1.900 VA

2.420 VA

3.160 VA

3.130 VA

3.680 VA

4.200 VA

Moc znamionowa

1.800 W

2.300 W

3.000 W

3.000 W

3.600 W 2)

4.200 W 3)

Częstotliwość znamionowa

50 Hz lub 60 Hz

Częstotliwość

45 Hz ... 65 Hz (zależnie od regulacji kraju)

Straty mocy w nocy

< 1,2 W

< 0,7 W

Zasilanie faz

Jednofazowe

Współczynnik zniekształcenia

<2%

Współczynnik mocy cosφ = 0,95

0.95 pojemnościowy ... 0.95 indukcyjny

Charakterystyka wydajności
Maksymalna sprawność

98 %

98.6 %

Europejska sprawność

97.4 %

97.6 %

97.7 %

98.3 %

98.3 %

98.2 %

Kalifornijska sprawność

97.5 %

97.7 %

97.8 %

98.4 %

98.3 %

98.2 %

Sprawność MPP

> 99,7 % (statyczna), > 99 % (dynamiczna)

Pobór mocy własny

<4W
Powyżej 50 °C (Tamb)

Zmniejszenie mocy

Powyżej 45 °C (Tamb)

Powyżej 50 °C (Tamb)

Powyżej 45 °C (Tamb)

Bezpieczeństwo
Izolacja

Brak izolacji galwanicznej, beztransformatorowy

Monitoring sieci

Tak, zintegrowany

Monitoring prądu DC

Tak, zintegrowany

4)

Warunki pracy
Miejsce montażu

W pomieszczeniach z lub bez wentylacji

Temperatura otoczenia

-15 °C ... +60 °C

Temperatura przechowywania

-30 °C ... +80 °C

Wilgotność względna

0 % ... 95 %, nie kondensacyjna

Emisja hałasu (typowo)

23 dBA

25 dBA

29 dBA

26 dBA

29 dBA

31 dBA

Wyposażenie i konstrukcja
Stopień ochrony

IP 21 (Obudowa: IP 51; Wyświetlacz: IP 21)

Kategoria przepięciowa

III (AC), II (DC)

Połączenia strony DC

Styki MC 4 (1 para)

Połączenia strony AC

Wtyczka Wieland RST25i3, osłona dołączona

Wymiary (X x Y x Z)

340 x 608 x 222 mm

Waga

9,5 kg

Interfejs komunikacyjny
Zintegrowany włącznik DC

Tak, zgodny z VDE 0100-712

Sposób chłodzenia

Wiatrak sterowany temperaturowo
CE mark, VDE AR N 4105, G83, CEI 0-21
CE mark, VDE AR N 4105, G83,
Certyfikat zgodności wg: UTE C 15-712-1
UTE C 15-712-1, AS4777, CEI 0-21

Certyfikaty
1)

Belgia: 3,330 W

2)

Portugalia: 3,450 W

9 kg

RS485; 2 gniazda RJ45; podłączalny do StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB‘log lub Solar-Log™; interfejs Ethernetowy*

3)

Portugalia: 3,680 W

4)

CE mark, VDE AR N
4105, G83, CEI 0-21

Konstrukcja inwertera zapobiega powstaniu prądów upływowych DC.

www.steca.com
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coolcept-120

97.5 %

StecaGrid 2020

sprawność
szczytowa

Najwyższa sprawność z wydłużoną żywotnością
Wysoka sprawność na poziomie 98,6% i Europejska sprawność
do 97,5%, sprawiają, że straty mocy oddawane do otoczenia są
mniejsze. Pozwala to poprawić uzyski.
Dodatkowo, nowy i unikalny sposób chłodzenia wnętrza inwertera zapewnia równomierny rozkład ciepła rozproszonego
i dłuższą żywotność urządzenia.

120 V
AC

Konstrukcja produktu i wizualizacja
Inwertery StecaGrid posiadają graficzny wyświetlacz do wizualizacji uzysków, pokazywania aktualnego stanu i parametrów
działania systemów. Innowacyjne menu pozwala na dowolny
wybór żądanych pomiarów.
Intuicyjne, zaprogramowane menu pozwala łatwo uruchomić
urządzenie.
Instalacja
Niska waga 9kg zapewnia łatwy i bezpieczny montaż na ścianie.
Uchwyt naścienny i dodatkowe zatrzaski dla lewo i praworęcznych instalatorów sprawiają, że montaż urządzenia jest prosty
i pewny. Nie ma potrzeby otwierania urządzenia przy instalacji.
Wszystkie połączenia i bezpiecznik DC są dostępne na zewnątrz.
Inwertery coolcept-120 spełniają wszelkie wymagania do użytku w krajach o napięciu sieci 110 V, 120 V i 127 V. Urządzenia
są optymalnym rozwiązaniem dla rynków takich jak południowa
Ameryka, Afryka i Azja.

StecaGrid 2020

608

340

Cechy produktu
· Najwyższa sprawność
· Prosta instalacja
· Zintegrowany rejestrator zdarzeń
· Możliwość aktualizacji oprogramowania
· Niska temperatura obudowy w całym zakresie napięć
· Doskonała funkcjonalność, przyjazna środowisku plastikowa
obudowa
· Najniższe zużycie własne
· Zintegrowany wyłącznik DC
· Izolacja ochronna klasy II
· Długa żywotność
· Tryb do integracji w systemach hybrydowych (przyszłe informacje: katalog Steca PV off Grid/ Jednofazowe i trójfazowe
systemy AC)
· Tryb stałego napięcia dla innych źródeł energii
· Menu serwisowe do nastaw parametrów
· 7 lat gwarancji po rejestracji
Wyświetlanie
· Wielofunkcyjny wyświetlacz graficzny LCD z podświetleniem
· Animacja uzysków
Obsługa
· Prosta i intuicyjna obsługa
· Wielojęzykowe menu
Opcje
· Może być podłączone do jednostki wyświetlającej StecaGrid
Vision lub dużego wyświetlacza

222
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Monitoring systemu i akcesoria

StecaGrid User
Oprogramowanie do
wizualizacji
(Strona 48)

StecaGrid SEM
Zarządzanie energią
(Strona 38)

Meteocontrol WEB’log
i Meteocontrol WEB’log Comfort
Akcesoria
(Strona 52)

120 V
AC

Solar-Log 500/1000TM
Akcesoria
(Strona 50)

StecaGrid 2020

Strona wejścia DC (moduły PV)
Maksymalne napięcie wejściowe

450 V

Minimalne napięcie wejściowe

190 V

Napięcie MPP

210 V ... 400 V

Maksymalny prąd wejścia

10 A

Maksymalna moc wejścia przy maksymalnej wyjściowej
mocy czynnej

2,090 W

Maksymalna zalecana moc modułów PV

2,400 Wp

Strona wyjścia AC (podłączenie do sieci)
Napięcie sieci

90 V ... 150 V (zależnie od regulacji kraju)

Znamionowe napięcie sieci

120 V

Maksymalny prąd wyjściowy

18 A

Maksymalny prąd czynny (cosφ = 1)

2,000 W

Znamionowa moc

2,000 W

Znamionowa częstotliwość

50 Hz i 60 Hz

Częstotliwość

45 Hz ... 65 Hz (zależnie od regulacji kraju)

Straty mocy w nocy

< 0.9 W

Zasilanie faz

Jednofazowe

Współczynnik zniekształceń (cosφ = 1)

<2%

Współczynnik mocy cosφ

> 0.99

Charakterystyka wydajności
Maksymalna sprawność

97.5 %

Europejska sprawność

96.7 %

Kalifornijska sprawność

96.8 %

Sprawność MPP

> 99.7 % (statyczna), > 99 % (dynamiczna)

Pobór mocy własny

<8W

Zmniejszenie mocy

Powyżej 50 °C (Tamb)

Bezpieczeństwo
Izolacja

Brak izolacji galwanicznej, beztransformatorowo

Monitoring sieci

Tak, zintegrowany

Monitoring strony DC

Tak, zintegrowany 1)

Warunki pracy
Miejsce montażu

W pomieszczeniach z wentylacją lub bez

Temperatura otoczenia

-15 °C ... +60 °C

Temperatura przechowywania

-30 °C ... +80 °C

Wilgotność względna

0 % ... 95 %, nie kondensacyjna

Emisja hałasu (typowo)

29 dBA

Wyposażenie i konstrukcja
Stopień ochrony

IP 21 (obudowa: IP 51; wyświetlacz: IP 21)

Kategoria przeciwprzepięciowa

III (AC), II (DC)

Połączenie strony DC

Konektory MC4 (1 para)

Połączenie strony AC

Wtyczka Wieland RST25i3, obudowa wtyczki dostarczona

Wymiary (X x Y x Z)

340 x 608 x 222 mm

Waga
Interfejs komunikacyjny

9 kg
RS485; 2 gniazda RJ45; podłączane do StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB’log lub Solar-Log™

Zintegrowany wyłącznik DC
Zasada chłodzenia
Certyfikat zgodności
1)

Tak, spełnia normę DIN VDE 0100-712
Wiatrak sterowany temperaturowo, zmienna prędkość, wewnętrzny (odporny na kurz)
Znak CE

Konstrukcja inwertera zapobiega powstaniu prądów upływowych DC.

www.steca.com

COOLCEPT / COOLCEPT-120 / COOLCEPT-X

coolcept-x
StecaGrid 1800x, StecaGrid 2300x, StecaGrid 3010x,
StecaGrid 3600x, StecaGrid 4200x

9
98.6 %
ssprawność
sszczytowa

Najwyższa sprawność z wydłużoną żywotnością
Wysoka sprawność na poziomie 98,6% i Europejska sprawność
do 97,5%, sprawiają, że straty mocy oddawane do środowiska są
mniejsze. Pozwala to poprawić uzyski.
Dodatkowo, nowy i unikalny sposób chłodzenia wnętrza inwertera zapewnia równomierny rozkład ciepła rozproszonego
i dłuższą żywotność urządzenia.
Konstrukcja produktu i wizualizacja
Inwertery StecaGrid posiadają graficzny wyświetlacz do wizualizacji uzysków, pokazywania aktualnego stanu i parametrów
działania systemów. Innowacyjne menu pozwala na dowolny
wybór żądanych pomiarów.
Intuicyjne, zaprogramowane menu pozwala łatwo uruchomić
urządzenie.

StecaGrid
StecaGrid
StecaGrid
StecaGrid
StecaGrid

Instalacja
Niska waga 9kg pozwala na łatwy i bezpieczny montaż na ścianie.
Uchwyt naścienny i dodatkowe zatrzaski dla lewo i praworęcznych instalatorów sprawiają, że montaż urządzenia jest prosty
i pewny. Nie ma potrzeby otwierania urządzenia przy instalacji.
Wszystkie połączenia i bezpiecznik DC są dostępne na zewnątrz.
Urządzenia spełniają wszystkie standardy dla stopnia ochrony
IP65. Solidna obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia niezawodną ochronę przed kurzem i wodą, włącznie z polewaniem wodą.
Rozwiązuje to problem instalacji na zewnątrz

399

Obsługa
· Prosta i intuicyjna obsługa
· -Wielojęzyczne menu
·

Opcje
Może być podłączone do jednostki wyświetlającej
StecaGrid Vision lub dużego wyświetlacza

·

657

Cechy produktu
· Najwyższa sprawność
· Prosta instalacja
· Zintegrowany rejestrator zdarzeń
· Możliwość aktualizacji oprogramowania
· Niska temperatura obudowy w całym zakresie napięć
· Solidna obudowa ze stali nierdzewnej
· Najniższe zużycie własne
· Zintegrowany wyłącznik DC
· Izolacja ochronna klasy II
· Długa żywotność
· Tryb do integracji w systemach hybrydowych (przyszłe
informacje: katalog Steca PV off Grid/ Jednofazowe i trójfazowe systemy AC)
· Tryb stałego napięcia dla innych źródeł energii
· Menu serwisowe do nastaw parametrów
· 7 lat gwarancji po rejestracji
Wyświetlanie
· Wielofunkcyjny wyświetlacz graficzny LCD
z podświetleniem
· Animacja uzysków

1800x
2300x
3010x
3600x
4200x

StecaGrid
StecaGrid
StecaGrid
StecaGrid
StecaGrid

1800x
2300x
3010x
3600x
4200x

216
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COOLCEPT / COOLCEPT-120 / COOLCEPT-X

Monitoring systemu i akcesoria

StecaGrid User
Oprogramowanie do
wizualizacji
(Strona 48)

Portal StecaGrid
Portal internetowy
(Strona 44)

StecaGrid 1800x

StecaGrid SEM
Zarządzanie energią
(Strona 40)

StecaGrid 2300x

StecaGrid 3010x

Solar-Log 500/1000™
i Meteocontrol WEB’log Comfort
Akcesoria
(Od strony 50)
StecaGrid 3600x

StecaGrid 4200x

Strona wejścia DC (moduły PV)
Maksymalne napięcie wejścia

600 V

Minimalne napięcie wejścia

125 V

Napięcie MPP

160 V ... 500 V

Maksymalny prąd wejściowy

845 V
350 V

205 V ... 500 V

270 V ... 500 V

350 V ... 700 V

11.5 A

360 V ... 700 V
12 A

Maksymalna moc przy maksymalnej mocy
czynnej

1,840 W

2,350 W

3,070 W

3,690 W

4,310 W

Maksymalna zalecana moc modułów PV

2,200 Wp

2,900 Wp

3,800 Wp

4,500 Wp

5,200 Wp

Strona wyjścia AC (sieć)
Napięcie sieci

185 V ... 276 V (zależnie od regulacji kraju)

Znamionowe napięcie sieci
Maksymalny prąd wyjścia
Maksymalna moc czynna (cosφ = 1)

230 V
12 A

14 A

1,800 W

2,300 W

3,000 W

16 A

18,5 A

3,600 W

4,200 W

Maksymalna moc czynna (cosφ = 0,95)

1,800 W

2,300 W

3,000 W

3,530 W

3,990 W

Maksymalna moc pozorna (cosφ = 0,95)

1,900 VA

2,420 VA

3,160 VA

3,680 VA

4,200 VA

Moc znamionowa

1,800 W

2,300 W

3,000 W

3,600 W

4,200 W

Częstotliwość znamionowa

50 Hz i 60 Hz

Częstotliwość

45 Hz ... 65 Hz (zależnie od regulacji kraju)

Straty mocy w nocy

< 1.2 W

Zasilanie faz

< 0.7 W
Jednofazowe

Współczynnik zniekształcenia cosφ = 1

<2%

Współczynnik mocy cosφ

0.95 pojemnościowy ... 0.95 indukcyjny

Charakterystyka wydajności
Maksymalna sprawność

98 %

98.6 %

Europejska sprawność

97.4 %

97.6 %

97.7 %

98.3 %

98.2 %

Kalifornijska sprawność

97.5 %

97.7 %

97.8 %

98.3 %

98.2 %

Sprawność MPP

> 99.7 % (statyczna), > 99 % (dynamiczna)

Zużycie własne
Zmniejszenie mocy

<4W
Powyżej 50 °C (Tamb)

Powyżej 45 °C (Tamb)

Powyżej 50 °C (Tamb)

Powyżej 45 °C (Tamb)

Bezpieczeństwo
Izolacja

Brak izolacji galwanicznej, beztransformatorowy

Monitoring sieci

Tak, zintegrowany

Monitoring strony DC

Tak, zintegrowany 1)

Warunki pracy
Miejsce montażu

W pomieszczeniach z wentylacją lub bez, na zewnątrz z ochroną lub bez

Temperatura otoczenia

-15 °C ... +60 °C

Temperatura przechowywania

-30 °C ... +80 °C

Wilgotność względna
Emisja hałasu (typowo)

0 % ... 100 %, nie kondensacyjna
23 dBA

25 dBA

29 dBA

29 dBA

31 dBA

Wyposażenie i konstrukcja
Stopień ochrony

IP 65

Kategoria przeciwprzepięciowa

III (AC), II (DC)

Połączenie strony DC

Phoenix Contact SUNCLIX (1 para)

Połączenie strony AC

Wtyczka Wieland RST25i3, obudowa wtyczki dostarczona

Wymiary (X x Y x Z)

399 x 657 x 227 mm

Waga
Interfejs komunikacyjny

12 kg

Zintegrowany wyłącznik DC
Zasada chłodzenia
Certyfikat zgodności
1)

11,5 kg

RS485; 2 gniazda RJ45; podłączane do StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB‘log lub Solar-Log™; Interfejs Ethernetowy
Tak, spełnia normę DIN VDE 0100-712
Wiatrak sterowany temperaturowo, zmienna prędkość, wewnętrzny (odporny na kurz)
Znak CE, VDE AR N 4105, G83, UTE C 15-712-1
w przygotowaniu: AS4777, CEI 0-21

Konstrukcja inwertera zapobiega powstaniu prądów upływowych DC.

www.steca.com
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STECAGRID 8000+ 3PH / 10000+ 3PH / 20000 3PH / 23000 3PH

StecaGrid 8000+3ph
StecaGrid
10000+3ph
StecaGrid 20000 3ph
StecaGrid 23000 3ph
Zawsze symetrycznie
Dla większych systemów PV, StecaGrid
8000+ 3ph, StecaGrid 10000+ 3ph,
StecaGrid 20000 3ph i StecaGrid 23000
3ph są idealnymi rozwiązaniami. Mogą
stworzyć system od 8 kWp do kilku
MWp. Te inwertery są głównie używane
przy dachach obiektów przemysłowych,
budynkach rolniczych i w systemach naziemnych. Warunek wstępny: identyczna
orientacja modułów w każdym przypadku, bez zacienienia.

323 kWp, instalacja dachowa,
uruchomienie 2008
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STECAGRID 8000+ 3PH / 10000+ 3PH / 20000 3PH / 23000 3PH

StecaGrid 8000+ 3ph
StecaGrid 10 000+ 3ph

StecaGrid 20000 3ph
StecaGrid 23000 3ph

Zalety zasilania trójfazowego
Krzywa zasilania P (rysunek po prawej stronie) pokazuje generację energii do sieci.
Szary, zacieniony obszar pokazuje energię
zgromadzoną w inwerterze. W trójfazowych inwerterach, energia jest przesyłana
do sieci przynajmniej dwiema fazami przez
cały czas. Dzięki temu, potrzeba natychmiastowego gromadzenia energii w urządzeniu
jest bardzo zredukowana, co przynosi korzyść użytkownikowi systemu w odniesieniu
do dłuższej żywotności.

Optymalny wybór dla przemysłu,
rolnictwa i naziemnych instalacji
Solidne urządzenia są optymalnie dopasowane do instalacji zewnętrznych. Inwertery StecaGrid 8000+ 3ph i StecaGrid
10000+ 3ph obecnie zapewniają dobre
działanie w wielu systemach fotowoltaicznych.
Wyświetlanie i działanie
Inwertery StecaGrid 8000+ 3ph, StecaGrid 10 000+ 3ph, StecaGrid 20000 3ph
i StecaGrid 23000 3ph posiadają graficzny
wyświetlacz LCD do wizualizacji uzysków,
aktualnych operacji i parametrów działania systemu. Innowacyjne menu pozwala
na wybór poszczególnych wartości pomiarowych.

P
U1

P
U

U2
U3

Zasilanie jednofazowe

Zasilanie trójfazowe

1MWp, instalacja naziemna,
uruchomienie 2011

265 kWp, instalacja naziemna, uruchomienie 2010

www.steca.com

STECAGRID 8000+ 3PH / 10000+ 3PH / 20000 3PH / 23000 3PH

StecaGrid 8000+ 3ph
i StecaGrid 10 000+ 3ph
Zawsze symetrycznie
Zaletą trójfazowego zasilania jest to, że produkowana moc jest
zawsze symetrycznie dostarczana do wszystkich trzech faz sieci
publicznej. Takie rozwiązanie oferuje każde z tych trójfazowych
inwerterów. Pozwala to uniknąć problemu związanego z asymetrią przy jednofazowych inwerterach w projektowaniu systemu
o mocy powyżej 4,6 kW. Symetryczne zasilanie jest również interesem spółki dystrybucyjnej. Dzięki temu unika się kłopotów przy
rozmowach o przyłączenie.

Elastyczne połączenia
W związku z szerokim zakresem napięciowym od 350 do 845 V
i maksymalnymi prądami wejścia 27A / 32 A, wszystkie, wspólnie dostępne moduły fotowoltaiczne mogą być podłączane do
inwerterów w różnych konfiguracjach. Poza tym, w systemie
można również używać modułów cienkowarstwowych CdTe
i CIS/CIGS (www.stecasolar.com/matrix). Cztery pary wtyczek/
gniazd zapewniają elastyczne, mechaniczne połączenia DC.

Cechy produktu
Wysoka sprawność
· Szeroki zakres napięć wejściowych
· Trzy fazy, symetryczne zasilanie
· Zintegrowany rejestrator zdarzeń
· Możliwa aktualizacja oprogramowania
· Zintegrowany wyłącznik DC
· Solidna metalowa obudowa
· Do zastosowania na zewnątrz
· Montaż naścienny z metalowym uchwytem dla prostej
instalacji
·

StecaGrid 8000+ 3ph

StecaGrid 10 000+ 3ph

Łatwa obsługa
Inwertery StecaGrid 8000+ 3ph i StecaGrid 10 000+ 3ph posiadają graficzny wyświetlacz LCD do wizualizacji uzysków, aktualnych procesów i parametrów systemu. Innowacyjne menu
pozwala na dowolny przegląd żądanych parametrów. Intuicyjne,
zaprogramowane menu pozwala na łatwe uruchomienie urządzenia.
Pomimo wysokiej wydajności, inwertery są urządzeniami montowanymi naściennie. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony, inwertery mogą być instalowane wewnątrz i na zewnątrz. Zintegrowany wyłącznik DC sprawia, że prace instalacyjne są prostsze
i krótsze. Podczas instalacji nie ma potrzeby otwierania inwertera.
Elastyczna konstrukcja systemu
Połączenie StecaGrid 8000+ 3ph i StecaGrid 10000+ 3ph pozwala na optymalne zaprojektowanie każdej ilości mocy. Możliwa jest zróżnicowana gama kombinacji, niemniej i tak wszystko
sprowadza się do jednego: efektywnego wykorzystania promieniowania słonecznego.

225

Długa żywotność
Podczas przechodzenia napięcia przez zero w zasilanej fazie, jednofazowe inwertery muszą czasowo gromadzić całą energię dostarczaną z modułów PV do urządzenia. Te czynniki wpływają na
żywotność urządzeń elektronicznych, ze względu na możliwość
wyeksploatowania.
Trójfazowe inwertery odprowadzają energię z przynajmniej
dwóch faz przez cały czas. Dzięki temu urządzenie tylko w niewielkim stopniu gromadzi w sobie energię, co przekłada się na
korzyści dla operatora systemu i pozwala wydłużyć żywotność.

Wyświetlacz
· Wielofunkcyjny graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem
· Graficzna prezentacja uzysków
Działanie
· Proste i intuicyjne menu
· Wielojęzyczne menu
Opcje
· Typ 230 V/ 60 Hz
· Zdalny monitoring systemu z Solar-logTM i web’log
· Możliwość podłączenia do jednostki wyświetlającej StecaGrid
Vision lub dużego ekranu.

847
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StecaGrid 10000+ 3ph, StecaGrid 8000+ 3ph podobnie
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STECAGRID 8000+ 3PH / 10000+ 3PH / 20000 3PH / 23000 3PH

Monitoring systemu i akcesoria

StecaGrid User
Oprogramowanie
do wizualizacji
(Strona 48)

StecaGrid Vision
Jednostka wyświetlająca
(Strona 49)

8000+ 3ph

StecaGrid SEM
Solar-Log 500/1000™
i Meteocontrol WEB’log Comfort Zarządzanie energią
Akcesoria
(Strona 40)
(Od strony 50)

10 000+ 3ph

Strona wejścia DC (moduły PV)

8000+ 3ph

Maksymalne napięcie wejścia

845 V

Maksymalna sprawność

Minimalne napięcie wejścia

350 V

Europejska sprawność

Napięcie MPP
Maksymalny prąd wejściowy

350 V … 700 V

Sprawność MPP

27 A

32 A

Zmniejszenie mocy

Maksymalna moc przy
maksymalnej mocy czynnej

9,250 W

10,800 W

Bezpieczeństwo

Maksymalna zalecana moc
modułów PV

10,500 Wp

12,500 Wp

Izolacja
Monitoring sieci

Strona wyjścia AC (Sieć)
Napięcie sieci

10 000+ 3ph

Charakterystyka wydajności

Monitoring strony DC
320 V … 480 V
(zależnie od regulacji krajowych)

Znamionowe napięcie sieci

400 V

Maksymalny prąd wyjścia

16 A

96.3 %
95.2 %

95.4 %
> 99 %

Powyżej 50 °C (Tamb)
Brak izolacji galwanicznej,
beztransformatorowy
Tak, zintegrowany
Tak, zintegrowany 6)

Warunki pracy

Miejsce montażu
Temperatura otoczenia

Wnętrza z wentylacją lub bez,
na zewnątrz z ochroną
-20 °C … +60 °C

Maksymalna moc czynna
(cosφ = 1)

8,800 W 1) 3)

10,300 W 2) 3) 5)

Maksymalna moc czynna
(cosφ = 0,95)

8,800 W 1) 3)

9,800 W 3)

Wilgotność względna

Maksymalna moc czynna (cosφ
= 0,9)

8,800 W 1) 3)

9,300 W 3)

Wyposażenie i konstrukcja

Maksymalna moc pozorna (cosφ
= 0,95)

9,260 VA 4)

10,300 VA 4)

Maksymalna moc pozorna (cosφ
= 0,9)

9,780 VA 4)

10,300 VA 4)

Połączenie strony DC

Złącza MC4 (4 pary),
prąd znamionowy na wejście 22 A

8,000 W

9,900 W

Połączenie strony AC

Wtyczka Wieland RST25i3,
obudowa wtyczki dostarczona

Moc znamionowa
Częstotliwość znamionowa
Częstotliwość
Straty mocy w nocy
Zasilanie faz
Współczynnik zniekształcenia
cosφ = 1
Współczynnik mocy cosφ

Temperatura przechowywania
Emisja hałasu (typowo)

50 Hz, opcjonalnie 60 Hz
47.5 Hz ... 52 Hz
(zależnie od regulacji krajowych)
< 2.5 W

Stopień ochrony
Kategoria przeciwprzepięciowa

Wymiary (X x Y x Z)
Waga

Interfejs komunikacyjny

Trzy fazy
< 3 % (maks. Moc)
0.9 pojemnościowy ... 0.9 indukcyjny

Zintegrowany wyłącznik DC
Zasada chłodzenia
Certyfikat zgodności

-30 °C … +80 °C
0 % … 95 %, nie kondensacyjna
< 60 dBA
IP 54
III (AC), II (DC)

400 x 847 x 225 mm
42 kg
RS485; 2 gniazda RJ45; podłączane do
StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB‘log,
Solar-Log, StecaGrid Monitor
Tak, spełnia normę DIN VDE 0100-712
Wiatrak sterowany temperaturowo,
zmienna prędkość
Certyfikat zgodności z DIN VDE 0126-1-1,
Znak CE, VDE AR N 4105, G59, G83,
AS4777, UTE C 15-712-1

1)

Niemcy i Dania_nieograniczone: 8,000 W
Niemcy i Dania_nieograniczone: 9,900 W
Dania: 6,000 W
4)
Dania: 6 670 VA przy cosφ = 0,9; 6 320 VA przy cosφ = 0,95
5)
Belgia i Australia: 10,000 W
6)
Konstrukcja inwertera chroni przed prądami upływowymi DC
2)
3)

www.steca.com

STECAGRID 8000+ 3PH / 10000+ 3PH / 20000 3PH / 23000 3PH

StecaGrid 20000 3ph
i StecaGrid 23 000 3ph
Uniwersalne zastosowanie
Trójfazowe inwertery StecaGrid doskonale nadają się od wielko-powierzchniowych systemów dachowych po megawatowe parki solarne. W związku z napięciem wyjściowym o wartości 460 V
i napięciem wejściowym od 575V do 900V trójfazowe inwertery StecaGrid idealnie nadają się do instalacji o średnim napięciu
w wielko-powierzchniowych elektrowniach fotowoltaicznych.
Zgodność z wszystkimi wymaganiami dla stopnia ochrony IP65: obudowa inwerterów zapewnia niezawodną ochronę
przed kurzem i wodą, włącznie z polewaniem strumieniem. Dzięki temu inwertery mogą być instalowane na zewnątrz, nawet na
otwartych powierzchniach bez żadnych problemów.
Instalacja podłącz się i działaj
Inwertery StecaGrid są łatwe w montażu i kompaktowe. Dzięki
prostym połączeniom wtykowym i małej wadze, instalacja jest
bezpieczna i prosta. Dodatkowo nie zdejmując obudowy skracamy czas montażu, a przez to i koszty.
Proste użytkowanie
Użytkowanie i monitorowanie jest proste, dodatkowo ułatwione
przez wyświetlacz graficzny, zintegrowany interfejs RS485 i wyjście ethernetowe. Zintegrowany rejestrator danych gromadzi
i nagrywa wszystkie istotne dane operacyjne.

StecaGrid 20000 3ph
StecaGrid 23000 3ph

Wysoka sprawność
Nawet przy małej ilości światła dziennego, trójfazowe inwertery
osiągają sprawność do 98,3%. Rezultatem tej wysokiej sprawności jest prawidłowe rozpraszanie ciepła. To zapewnia, przy cichym chłodzeniu, bezobsługową pracę inwertera.
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Cechy produktu
Wysoka sprawność
· Szeroki zakres napięć wejściowych
· Trójfazowe, symetryczne zasilanie
· Zintegrowany rejestrator zdarzeń
· Możliwość aktualizacji oprogramowania
· Solidna metalowa obudowa
· Również do instalacji na zewnątrz
· Montaż naścienny z uchwytem
·

Wyświetlacz
· Wielofunkcyjny graficzny wyświetlacz LCD
z podświetleniem
· Graficzna prezentacja uzysków
Działanie
· Proste i intuicyjne menu
· Wielojęzyczne menu
Opcje
· Monitoring systemu z Solar-LogTM i WEB`log

601
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StecaGrid 20000
StecaGrid 23000

Monitoring systemu i akcesoria
Meteocontrol WEB’log
i Meteocontrol WEB’log Comfort
Rejestrator zdarzeń
(Strona 52)

Solar-Log 500/1000TM
Rejestrator zdarzeń
(Strona 50)
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STECAGRID 8000+ 3PH / 10000+ 3PH / 20000 3PH / 23000 3PH
StecaGrid 20 000 3ph

StecaGrid 23 000 3ph

Strona wejścia DC (moduły PV)
Maksymalne napięcie wejścia
Napięcie MPP

1,000 V
480 V … 850 V

Maksymalny prąd wejściowy
Maksymalna zalecana moc modułów PV

575 V … 900 V
41 A

21,600 Wp

25,800 Wp

Strona wyjścia AC (Sieć)
Napięcie sieci

320 V … 480 V (zależnie od regulacji krajowych)

Znamionowe napięcie sieci

400 V

460 V

Maksymalny prąd wyjścia

29 A

29.8 A

Maksymalna moc czynna (cosφ = 1)

19,200 W

23,000 W

Moc znamionowa

19,200 W

Częstotliwość znamionowa

23,000 W
50 Hz opcjonalnie 60 Hz

Straty mocy w nocy

< 0.5 W

Zasilanie faz

Trzy fazy

Współczynnik zniekształcenia cosφ = 1

< 1.8 % (maks. Moc)

Współczynnik mocy cosφ

0.9 pojemnościowy ... 0.9 indukcyjny

Charakterystyka wydajności
Maksymalna sprawność

98.2 %

98.3 %

Europejska sprawność

97.8 %

98.1 %

Bezpieczeństwo
Izolacja
Monitoring sieci

Brak izolacji galwanicznej, beztransformatorowy
Tak, zintegrowany

Warunki pracy
Miejsce montażu

Wnętrza z wentylacją lub bez, na zewnątrz z ochroną lub bez

Temperatura otoczenia

-25 °C ... +55 °C

Wilgotność względna

0% … 95%, nie kondensacyjna

Emisja hałasu (typowo)

< 45 dBA

Wyposażenie i konstrukcja
Stopień ochrony
Kategoria przeciwprzepięciowa
Połączenie strony DC
Wymiary (X x Y x Z)
Waga
Interfejs komunikacyjny
Zintegrowany wyłącznik DC
Zasada chłodzenia
Certyfikat zgodności

IP 65
III (AC), III (DC)
Złącza MC4 (6 par),
znamionowy prąd na wejście 22 A
530 x 601 x 277 mm
41.5 kg
RS485; Ethernet
Tak, zgodność z VDE 0100-712
Naturalna wentylacja
Znak CE, VDE AR N 4105, G59, AS4777,
UTE C 15-712-1, CEI 0-21, C10/C11

www.steca.com

PROFESJONALNY MONITORING
SYSTEMU DLA NIEZAWODNYCH
UZYSKÓW I ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
Stały system monitoringu jest niezbędny do otrzymania absolutnie maksymalnego uzysku z systemu fotowoltaicznego przez cały
czas. Wśród całej gamy opcji monitoringu systemu, Steca oferuje
również najlepsze rozwiązania dla zarządzania energii i uzyskami
Twojego systemu fotowoltaicznego.
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ZARZĄDZANIE
ENERGIĄ
I MONITORING
SYSTEMU

Zarządzanie energią

Monitoring systemu

Oprogramowanie

www.steca.com

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

StecaGrid SEM
Inteligentne Zarządzanie Energią dla coolcept,
coolcept-120, coolcept-x, StecaGrid 8000+ 3ph
i 10000+ 3ph
Rozwiązanie do zarządzania uzyskami
W Niemczech, system fotowoltaiczny wymaga zarządzania uzyskami. W związku z tym, instaluje się odbiorniki zdalnego sterowania operatora lokalnej sieci. Odbiornik zdalnego sterowania
wysyła sygnał o redukcji od operatora systemu zawsze, gdy moc
w systemie musi być zdławiona w związku z przeciążeniem sieci.
StegaGrid SEM jest najprostszym sposobem na podłączenie inwertera StecaGrid do odbiornika zdalnego sterowania. StecaGrid
SEM porównuje wyjście z odbiornikiem zdalnego sterowania
i przesyła sygnały przez magistralę Steca (lub magistralę Steca
RS485) do podłączonych inwerterów.
SEM oznacza Inteligentne Zarządzanie Energią

StecaGrid SEM

Najprostsza instalacja
StecaGrid SEM może być zainstalowana w skrzynce rozdzielczej,
skrzynce podłączeniowej na szynie DIN oraz tuż obok odbiornika
zdalnego sterowania. Szerokość 4 moduły. Zasilanie bezpośrednie z 230 V. Wtyczka adaptera sieciowego lub zewnętrzne źródło
zasilające DC nie są wymagane
Łatwo dostępny interfejs usługi
Wszystkie podłączone inwertery StecaGrid mogą być podłączone poprzez USB do StecaGrid SEM. Podłączenie do PC następuje
przez dostarczany z urządzeniem przewód USB. Wejście USB jest
na panelu czołowym obudowy – nie ma potrzeby jej usuwania lub
manewrów w skrzynce.
Inne funkcje
Wraz z oprogramowaniem 3.x, StecaGrid SEM posiada dodatkowe funkcje: dane mogą być odczytane z licznika energii przez
interfejs SO. To pozwala na rozdzielenie energii pomiędzy energię
z modułów PV zużywaną na potrzeby własne i energię oddawaną
do sieci. Dzięki tym danym pomiarowym, StecaGrid SEM monitoruje połączenia w domu i zapewnia, że np. nie więcej niż 70%
energii jest oddawane do sieci. W razie potrzeby, automatycznie
redukuje moc na wyjściach inwerterów.
Korzyść dla operatora systemu dystrybucyjnego: energia zużywania w domu nie jest objęta ograniczeniem 70-procentowym.
Limit ograniczenia może być zmieniany dzięki oprogramowaniu
StecaGrid User i wejściu USB na StecaGrid SEM.
StecaGrid SEM może podłączyć dodatkowe, normalnie nie używane odbiory przez dodatkowy przekaźnik, jeżeli inwertery muszą zredukować moc wyjściową.
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StecaGrid SEM

StecaGrid SEM
Charakterystyka działania

Cechy produktu
Montaż naścienny na szynie lub inny
· Kompaktowa i solidna konstrukcja
· Cichy i beze misyjny
· Bezobsługowy
· Możliwość aktualizacji programowania
·

Wyświetlanie
· 4 diody LED wyświetlają stany pracy
Interfejs
· Magistrala Steca RS485
Certyfikaty
· Zgodność z europejskimi standardami (CE)
· Produkt niemiecki

Zużycie własne

Miejsce montażu
Interfejs do inwertera

W pomieszczeniach
z wentylacją lub bez
Magistrala Steca RS485,
maks. 1 m długości przewodu

Temperatura otoczenia

-15 °C ... +60 °C

Temperatura przechowywania

-40 °C ... +85 °C

Wilgotność względna
Emisja hałasu

0 % ... 95 %
cichy

Wyposażenie i konstrukcja
Stopień ochrony IP
Zaciski (cienki/pojedynczy przewód)
Wymiary (X x Y x Z)
Waga

Opcje
· Możliwość podłączenia wyświetlacza StecaGrid Vision lub
rejestratora zdarzeń

<3W

Warunki działania

Zasilanie
Interfejs komunikacyjny

Wyjście przekaźnika
Certyfikaty

IP 20
1.5 mm2 / 2.5 mm2
72 x 91 x 58 mm
300 g
230 V / 50 Hz lub 60 Hz
2 x RS485; 4 x analogowe do odbiorników zdalnego sterowania, przez zaciski
śrubowe; USB, gniazdo typu B
styki bezpotencjałowe, 250 V AC/1
Znak CE
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Tryby działania

Dwa do czterech styków
przekaźnika

RS485
StecaGrid 3000

StecaGrid 8000+ 3ph

Odbiornik zdalnego sterowania
od dystrybutora
energii

StecaGrid SEM

RS485
S0

Licznik dwukierunkowy

Licznik
k ene
energii
ALE3 lub podobny z wyjściem SO

Opcjonalne przekierowanie dodatkowej mocy
(wyjście przekaźnika)

Przesył sygnału do zarządzania uzyskami
W Niemczech, systemy fotowoltaiczne potrzebują zarządzania
uzyskami. W związku z tym, instaluje się odbiorniki zdalnego sterowania operatora lokalnej sieci. Odbiornik zdalnego sterowania
wysyła sygnał o redukcji od operatora systemu zawsze, gdy moc
w systemie musi być zdławiona w związku z przeciążeniem sieci.
StegaGrid SEM jest najprostszym sposobem na podłączenie inwertera StecaGrid do odbiornika zdalnego sterowania. StecaGrid
SEM porównuje wyjście z odbiornikiem zdalnego sterowania
i przesyła sygnały przez magistralę Steca (lub magistralę Steca
RS485) do podłączonych inwerterów.
Z oprogramowaniem StecaGrid User działanie indywidualnych
wyjść przekaźników Odbiornika zdalnego sterowania może być
dowolnie konfigurowane. Pozwala to na użycie odbiorników
zdalnego sterowania z dwoma lub czterema wyjściami.

Dynamiczne zarządzanie uzyskami
Dane mogą być odczytane z licznika za pomocą interfejsu SO. To
pozwala na rozróżnienie podziału energii z paneli PV zużywanej
w domu i tej oddawanej do sieci. Otrzymując dane pomiarowe,
StecaGrid SEM monitoruje stan połączeń w domu i zapewnia, że
do sieci jest przesyłane tyle energii, ile jest nastawione na wyjściu. Urządzenie może zredukować odpowiednio moc na wyjściu
inwertera, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
Nastawa może być zmieniona w zależności od potrzeby, za pomocą programu StecaGrid User i StecaGrid SEM podłączonego
do komputera. Np, ograniczenie 70% lub standardowe ustawienia programu finansowania KfW dla systemów magazynowania
energii (60%) są spełnione. Generalnie, oddawanie energii do
sieci publicznej może być ustawione na wartość 0 W.
StecaGrid SEM może załączać odbiory przez przekaźnik. Wartość załączenia obciążenia można dobrać wg wymagań. Można
również nastawić parametry dla przekaźnika, obciążenie, załączenie i wyłączenie.

Obciążenie

Bezpośrednie wyzwalanie przekaźnika
Bezpośrednie wyzwalanie przekaźnika jest szczególnie polecane do systemów PV z inwerterami
StecaGrid 9000 3ph od mocy 30 kWp do 100 kWp,
które w Niemczech muszą być wyposażone w system zarządzania uzyskami od końca roku 2013.
Sygnał z odbiornika zdalnego sterowania zainstalowany w systemie przełącza wyjście przekaźnika urządzenia StecaGrid SEM. Jeżeli ta
określona wartość od dystrybutora energii jest
poniżej 100%, to system PV jest odłączany od
sieci. Dzięki temu są spełnione standardy dla odbiorców oddających energię do sieci.
StecaGrid
9000 3ph

Licznik energii

Stycznik

StecaGrid
9000 3ph

StecaGrid
9000 3ph

StecaGrid
9000 3ph

StecaGrid
9000 3ph

Dwa lub cztery
styki przekaźnika
Wyzwalanie
poprzez wyjście
przekaźnika
StecaGrid SEM

Odbiornik zdalnego
sterowania od dystrybutora energii.

www.steca.com
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Wyświetlane i analizowane: Solar-Log™ WEB pozwala Ci być na bieżąco
z optymalną pracą twojego systemu w każdej chwili – nawet na drodze
z Solar-Log™ App.

MONITORING
SYSTEMU
Lokalnie i zdalnie

Monitoring chroni twoje uzyski:
Przykłady błędów i ich skutki:

=wyłączenie
= Dropout ofstringu
a string

= optimal yield
curveuzysku
=optymalna
krzywa

=odłączenie
inwertera
= Inverter shutdown
=optymalna
krzywa
uzysku
= optimal yield
curve

Stały monitoring systemu jest zalecany,
a nawet pożądany, by otrzymać absolutnie maksymalne uzyski z twojego systemu
fotowoltaicznego w każdej chwili.
Steca oferuje Ci wiele różnych metod
monitoringu systemu:
Monitoring lokalny jest wystarczający,
gdy użytkownik regularnie sprawdza dane
na wyświetlaczu. Dodatkowo, rejestrator
zdarzeń monitoruje funkcje elementów
systemu, wyświetla błędy i przechowuje wszystkie odpowiednie dane systemowe. Zdalny system monitoringu jest bardziej pewny. Rejestrator zdarzeń może być

podłączony do twojego komputera PC,
a wszystkie dane systemowe mogą być
wyświetlane i analizowane przez przeglądarkę html.
Najbardziej profesjonalną metodą jest
korzystanie z monitoringu online. Rejestrator zdarzeń przesyła dane systemowe
do zewnętrznej bazy danych. Użytkownik
może zalogować się do tej bazy i analizować nie tylko swoje dane ale również porównywać je z regionalnymi wartościami
promieniowania. Dzięki temu, użytkownik
może obiektywnie podchodzić do swojego systemu fotowoltaicznego.

Interfejs StecaGrid Portal:
Uzyski z systemu PV w oparciu o profile dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne.
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StecaGrid 300
StecaGrid 500

Monitoring
lokalny

coolcept
coolcept-120
coolcept-x

StecaGrid 8000+ 3ph
StecaGrid 10000+ 3ph

StecaGrid Control N1
Jednostka monitorująca

StecaGrid User
Oprogr. do wizualizacji

StecaGrid Remote
Jednostka monitorująca

StecaGrid Vision

StecaGrid Vision

Jednostka wyświetlająca

Jednostka wyświetlająca

StecaGrid 20000+ 3ph
StecaGrid 23000+ 3ph

StecaGrid User
Oprogr. do wizualizacji

StecaGrid Portal
Portal internetowy

Monitoring
zdalny

Meteocontrol WEB‘log

Meteocontrol WEB‘log

Meteocontrol WEB‘log

Rejestrator zdarzeń i strona
Meteocontrol web‘log i portal
internetowy

Rejestrator zdarzeń i strona
Meteocontrol web‘log i portal
internetowy

Rejestrator zdarzeń i strona
Meteocontrol web‘log i portal
internetowy

Solar-Log 500/1000™

Solar-Log 500/1000™

Solar-Log 500/1000™

Rejestrator zdarzeń i strona
do Solar-log™ i interfejs
użytkownika html

Rejestrator zdarzeń i strona
do Solar-log™ i interfejs
użytkownika html

Rejestrator zdarzeń i strona
do Solar-log™ i interfejs
użytkownika html

www.steca.com
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StecaGrid Portal
Darmowy portal internetowy do monitoringu systemu
Podłącz i korzystaj
Gdy interfejs ethernetowy inwertera coolcept jest podłączony
do routera, dane z rejestratora danych w inwerterze są przesyłane bezpośrednio do StecaGrid Portal. Korzystanie z portalu jest
proste: na stronie www.steca.com/portal kliknij w link do maski
wprowadzania danych systemu. Oprócz wydajności systemu,
wyświetlane są również używane moduły, lokalizacja systemu,
numer seryjny oraz zainstalowane inwertery. Na stronie StecaGrid Portal, do 5 inwerterów coolcept i coolcept-x mogą być
podłączone w jeden system. Dane poszczególnych urządzeń są
dodawane i wyświetlane jako kompletny system.
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Darmowe użytkowanie przez dwa lata
Jeżeli użytkownik systemu zgodzi się na publikację swoich danych systemowych na www.solare-energiewende.de, StecaGrid
Portal może być używany za darmo przez okres 2 lat. Po tym
czasie, użytkownik dostanie ofertę korzystania z portalu.
Przejrzysta prezentacja danych o uzyskach
Interfejs oprogramowania posiada bardzo przejrzystą strukturę.
W odniesieniu do danych systemowych, dane o uzyskach są wyświetlane w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym. Skala ocenia obecne dane uzysków systemu porównując je
do wartości innych systemów w tym samym regionie. Pozwala to
użytkownikowi określić jednym rzutem oka czy uzyski systemu
leżą powyżej czy poniżej średniej dla regionu. Wyświetlany jest
również wkład użytkownika w ochronę środowiska pokazujący
zaoszczędzoną emisję CO2 przy produkcji energii.

Inteligentna sieć
Obserwuj wyjście swojego systemu PV za darmo ze StecaGrid
Portal. Z intuicyjnym interfejsem użytkownika masz dostęp do
swoich uzysków w każdym miejscu i czasie – nawet ze smartfona
lub tabletu PC.
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Bezpośrednie porównanie do innych systemów
Porównaj dane swojego systemu z innymi systemami w regionie

Interfejs użytkownika StecaGrid Portal
Uzyski wybranych systemów PV są wyświetlane w trybie
dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym

Przykład podłączenia
W StecaGrid Portal, można połączyć do pięciu coolcept
i coolcept-x w jeden system.

www.steca.com
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UfE ENS26NA i UfE ENS31NA
Monitoring sieci i system PV
ENS26NA (zaprojektowany dla StecaGrid 300 i StecaGrid 500)
jest jedno fazową ochroną GS ze zintegrowanymi przekaźnikami
25 A zgodnie z VDE-AR-N 4105 z potwierdzoną deklaracją zgodności i testami bezpieczeństwa działania. Urządzenie posiada
klucz testu i wyświetlacz LCD pokazujące nastawione wartości,
pomiary chwilowe, stan i ostatnie 9 błędów i mogą być również stosowane jako ochrona GS zgodnie z VDE-AR-N 4105 lub
jako zastąpienie dla stale dostępnego punktu połączeniowego
zgodnie z DIN VDE 0126-1-1. Posiadając funkcję detekcji pracy
wyspowej, każda jednostka zasilająca może być użyta, nawet gdy
sama nie posiada funkcji detekcji pracy wyspowej. Dzięki wbudowanym przekaźnikom 25 A nie są potrzebne żadne dodatkowe
styki. ENS-26NA jest doskonałym urządzeniem do monitorowania sieci dla jedno fazowych systemów do 5,7 kW.
Natomiast ENS31NA (zaprojektowany dla SteaGrid 8000+
3ph i StecaGrid 10000+ 3ph) jest centralną ochroną GS dla grup
przełączników zgodnie z VDE-AR-N 4105 z deklaracją zgodności
przeznaczenia do sterowania dwoma stykami lub stycznikami silnikowymi ze stykiem powrotnym i testami bezpieczeństwa działania. Urządzenie posiada klucz testu i wyświetlacz LCD pokazujące
nastawione wartości, pomiary chwilowe, stan, parametry menu
i ostatnie 5 błędów i może być stosowane jako główna ochrona GS
zgodnie z VDE-AR-N 4105 lub jako zastąpienie dla stale dostępnego punktu połączeniowego zgodnie z DIN VDE 0126-1-1.

Jednostki automatycznej izolacji ENS26NA i ENS31NA
stale monitoruje następujące parametry publicznej sieci
zasilającej
· Za wysokie napięcie lub za niskie
· Odchyłki częstotliwości
· Zmiany impedancji

ENS26NA,
ENS31NA podobnie

ENS26NA
Napięcie znamionowe sieci

230 V

3 x 230 V

Znamionowa częstotliwość

50 Hz

Charakterystyka działania
Zdolność przełączania

< 5,750 W

Zależnie od
podłączonych
styczników

Znamionowy prąd

25 A

Zależnie od
podłączonych wyjść
do styczników

Zużycie własne

1.5 W

3.5 W

Bezpieczeństwo
Monitoring sieci

Zgodność z DIN VDE 0126-1-1

Przepięcie (szybkie wyłączenie)

> 300 V (czas zadziałania 0.02 s)

Przepięcie

> 264 V (czas zadziałania 0.2 s)

Przepięcie

230 V +10 % powyżej 10 min.

Za niskie napięcie

< 184 V (czas zadziałania 0.2 s)

Odchyłki częstotliwości

W przypadku błędów w zasilaniu głównym urządzenie ENS26NA czy ENS31NA przerywa zasilanie sieci zapobiegając pracy
wyspowej.
Funkcja bezpieczeństwa są wykonywane w systemie dwukanałowym, gdzie każdy kanał monitoruje poprawne funkcjonowanie
drugiego kanału. W przypadku błędów, kanały odłączają niezależnie od siebie. Kanały monitorują się nawzajem, zwiększając
ochronę przed błędami.

ENS31NA

Strona wyjścia AC (Sieć)

Skok impedancji i wykrycie
pracy wyspowej

+1.5 Hz / -2.5 Hz
(czas odpowiedzi
0.2 s)

+1.5 Hz / -2.5 Hz
(czas odpowiedzi
0.1 s)

> 0.5 Ohma
(czas zadziałania 5s)

Warunki działania
Temperatura otoczenia

-20 °C … +40 °C

Wilgotność względna

10 % … 90 %, nie kondensacyjna

Wyposażenie i konstrukcja
Wymiary (X x Y x Z)

146 x 111 x 80 mm

Certyfikaty

Certyfikat zgodności z DIN VDE 0126-1-1,
Znak CE, VDE AR N 4105

220 x 111 x 80 mm
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StecaGrid Control N1
Lokalny monitoring system StecaGrid 300
i StecaGrid 500
StecaGrid Control N1 monitoruje systemy do mocy 3 600 W.
Wyświetlacz czołowy na StecaGrid Control N1 pokazuje ilość wyprodukowanej energii przez inwertery StecaGrid 300 i StecaGrid
500 oraz aktualny stan systemu.

Wyświetlacz
Tekstowy wyświetlacz uzysków energii

·

Działanie
· Główny wyłącznik

StecaGrid Control N1
St
Wyjście AC (Sieć)
Napięcie znamionowe sieci

71

176

230 V

Maksymalny prąd

16 A

Maksymalna moc

3,600 W

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Straty w nocy

2.4 W

Zasilanie faz

jednofazowe

Bezpieczeństwo
Monitoring sieci

Nie

243

Warunki działania
Miejsce działania

Wewnątrz z wentylacją lub bez

Temperatura otoczenia

-20 °C ... +45 °C

Wilgotność względna

0 % ... 95 %

Emisja hałasu

< 30 dBA

Wyposażenie i konstrukcja
Stopień ochrony IP
Wtyczka AC

IP 20
Wieland Electric GST 18i3V

Połączenie danych

Połączenie danych Steca (z inwerterem)

Wymiary (X x Y x Z)

176 x 243 x 71 mm

Waga

1.75 kg

Certyfikaty

Znak CE

StecaGrid Remote
Zdalne wyświetlanie dla StecaGrid 300
i StecaGrid 500
W porównaniu do StecaGrid Control N1, dostępna jest bezprzewodowa zewnętrzna jednostka wyświetlająca: StecaGrid Remote.
Wyświetla dodatkowe wartości w porównaniu do StecaGrid
Control N1, takie jak prąd na wyjściu, stan systemu, ilość energii wyprodukowanej dziennie, tygodniowo, miesięcznie i rocznie.
Wartości mogą być przewijane za pomocą żółtego przycisku sterującego.
Dzięki bezprzewodowemu podłączeniu do StecaGrid Control
N1, zdalny wyświetlacz może być zainstalowany w miejscu, gdzie
dane mogą być odczytywane w komfortowych warunkach. np.,
podczas gdy inwerter jest w garażu lub przy wiacie, użytkownik
może przeglądać wartości w biurze.

StecaGrid Remote
Operating conditions
Miejsce działania
Temperatura otoczenia

-20 °C ... +45 °C

Wilgotność względna

0 % ... 95 %

Emisja hałasu

Wyświetlanie
Tekstowy wyświetlacz LCD
· Wartości chwilowe i uzyski
·

Wewnątrz z wentylacją lub bez

cichy

Wyposażenie i konstrukcja
Stopień ochrony IP

IP 20

Wymiary (X x Y x Z)

140 x 103 x 35 mm

Waga

Interfejs komunikacyjny
Zasięg
Certyfikaty

0.23 kg
Radajnik-odbiornik 868 MHz ISM
100 m w budynku,
300 m na zewnątrz
Znak CE

www.steca.com
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StecaGrid User
Oprogramowanie do wizualizacji dla coolcept,
coolcept-120, coolcept-x, StecaGrid 8000+ 3ph,
StecaGrid 10000+ 3ph i StecaGrid SEM
Uniwersalne i indywidualne
Oprogramowanie StecaGrid User pozwala operatorowi system
przesyłać dane z rejestratorów danych w inwerterach na komputer i jednocześnie je analizować. Inwertery przechowują dzienne
wartości danych. Po 31 dniach, najstarsze dane są nadpisywane
przez nowe dane. Używając StecaGrid User dane mogą być regularnie odczytywane i przechowywane stale na komputerze.
StecaGrid User pozwala użytkownikowi odczytywać dane ze
100 inwerterów dzięki magistrali danych i odpowiednio grupować dane i przedstawiać je na wykresach. Program zapewnia
przejrzysty przegląd krzywych z dnia, miesiąca roku dla całego
systemu i każdego inwertera oddzielnie. Dzięki temu dane o uzyskach z kilku inwerterów mogą być porównywane. Różne opcje
prezentacji i kolorowe schematy zapewniają, że porównanie jest
przejrzyste.
StecaGrid User również przedstawia dane chwilowe na ekranie
komputera. Dane, które mogą być przeglądane indywidualnie na
wyświetlaczu inwertera mogą być przejrzyście przeglądane na
stronie StecaGrid User.

Przygotuj się na przyszłość!
Wybierając ikonę ‘information’ (informacje) w menu, użytkownik może odczytywać stan oprogramowania zmiennego i stałego w inwerterze. StecaGrid User może również instalować aktualizacje, jeżeli się pojawią lub gdy nowe wymagania techniczne
potrzebuje aktualizacji oprogramowania.
Dane o uzyskach sczytane z jednego inwertera mogą być przeniesione do innego inwertera dzięki oprogramowaniu StecaGrid
User.

Aktualnie mierzone wartości inwerterów StecaGrid podłączonych do szyny RS485

Wyświetlanie pamięci błędów wewnętrznych

Krzywa dziennego uzysku

Dzienne, miesięczne, roczne i całkowite uzyski wyświetlane w StecaGrid User

Inne funkcje
Z wersją oprogramowania 3.x, oprogramowanie StecaGrid User
oferuje dodatkowe ustawienia, np. konfigurację urządzenia do
zarządzania uzyskami StecaGrid SEM.

Oprogramowanie jest dostępne na www.stecasolar.com za
darmo. Podłączenie do komputera wymaga adaptera RS485 USB.
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StecaGrid Vision
Jednostka wyświetlająca dla coolcept, coolcept-120,
coolcept-x, StecaGrid 8000+ 3ph i StecaGrid 10000+ 3ph
Jeden system fotowoltaiczny – jeden wyświetlacz
Wyświetlacz StecaGrid Vision zapewnia operatorowi system
wyświetlanie wszystkich danych o stystemie. Na wyświetlaczu
pokazywane jest wyjście i wszystkie uzyski pokazane jako połączona całość. Dzięki temu operator nie musi chodzić od jednego
inwertera do drugiego i odczytywać wartości pojedynczo a później dodawać je do sieci. Naturalnie, możliwym jest przeglądanie
danych poszczególnych inwerterów.

58.8

Możliwość podłączenia do 20 inwerterów
Opcjonalnie, do jednostki StecaGrid Vision można podłączyć od
1 do 20 inwerterów. Połączenia przewodów pomiędzy inwerterami i jednostką są realizowane poprzez wewnętrzną magistralę
danych Steca.

180

Łatwość w obsłudze
StecaGrid Vision zachwyca swoim design`em. Obsługa odbywa
się przez 4 nowoczesne przyciski. Graficzne krzywe pokazują
uzyski energii z systemu jako sumę lub poszczególnych inwerterów, co zapewnia szybki dostęp do danych, odnośnie do wydajności w czasie trwania dnia.
W dodatku, StecaGrid Vision posiada funkcję rejestratora zdarzeń, który zapewnia przegląd danych historycznych. Błędne wiadomości systemu lub pojedynczych inwerterów są wyświetlane
w oknie tekstowym.
63.8

240

StecaGrid Vision

StecaGrid Vision

Cechy produktu
· Funkcja autotestu dla Włoch

Warunki działania

Wyświetlacz
· Wielofunkcyjny graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem dla
prądów wyjściowych, uzysków energii, parametrów działania,
daty, czasu, informacji działania
· Graficzna reprezentacja uzysków

Miejsce działania

Wewnątrz z wentylacją lub bez

Interfejs inwertera

Magistrala Steca z kablem
o długości 1,000 max

Temperatura otoczenia

-20 °C ... +45 °C

Wilgotność względna

0 % ... 95 %

Emisja hałasu

cichy

Wyposażenie i konstrukcja

Działanie
· Wielojęzyczne menu nawigacji

Stopień ochrony IP

IP 20

Wymiary (X x Y x Z)

240 x 180 x 63.8 mm

Waga

450 g

Zasilanie

230 V przez wtyczkę (w zestawie)

Interfejs komunikacyjny

USB

Zasięg

1,000 m

Certyfikaty

Znak CE

Przykład współpracy
Inwertery StecaGrid 10000 3ph, StecaGrid 8000 3ph
i coolcept z jednostką wyświetlającą StecaGrid Vision:

StecaGrid
Vision

StecaGrid
10 000+ 3ph

+ StecaGrid
8000+ 3ph

+ StecaGrid
8000+ 3ph

+ StecaGrid
3000

+ StecaGrid
3600

www.steca.com
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Rejestrator zdarzeń Solar-Log™
Profesjonalny zdalny monitoring
Rejestratory zdarzeń w systemach solarnych są poszukiwane
przez specjalistów do optymalizacji zdalnego monitoringu systemu fotowoltaicznego.
Połączenie inwerterów StecaGrid z Solar-log™ gwarantuje
kompletny monitoring system fotowoltaicznego; wszystkie parametry działań, stany i wiadomości o błędach podłączonych
inwerterów mogą być przeglądane prosto i niezawodnie. Zapewnia to maksymalne uzyski twojego systemu w każdej chwili.

Korzyści
Gwarantowana wydajność dzięki kompleksowemu
monitorowaniu pracy systemu i dostępnej szerokiej gamie
opcji alarmowych
· Oprogramowanie oparte na sieci Web – nie ma potrzeby
instalowania dodatkowych programów
· Przejrzysta prezentacja uzysków i wartości systemu za
pomocą wykresów i tabel
· Wyświetlanie danych za pośrednictwem internetu –
w dowolnym miejscu, o każdej porze
· Opcja zapisu, obliczania i optymalizacji zużycia energii
elektrycznej
· Szeroka gama akcesoriów – zapewnia wiele innych funkcji
·

Solar-Log
S
Sol
l L 500

Solar-Log
S
l L 1000

Solar-Log500
(do 10 inwerterów)

+ StecaGrid
10 000+ 3ph

+ StecaGrid
10 000+ 3ph

+ StecaGrid
10 000+ 3ph

Solar-Log1000
(do 100 inwerterów)

Obwód monitoringu Solar-Log™
Solar
modules
Moduły
PV

StecaGrid
inverter
Inwerter
StecaGrid
Konwersjacurrent.
prądu.
Conversion into alternating
Informationna
onSolar-Log™
Solar-Log™
Informacja

Digital
electricity
meter
Cyfrowy
licznik energii
Rejestrujeenergy
jakość quantity.
energii
Recording
Informacja
na
Solar-Log™
Information on Solar-Log™

Customer/operator
Użytkownik/Operator
Informacja
Notification na
permaila,
email, SMS
SMS lub
faksem
przypadku
or FAX inwcase
of alarmalarmu
Local
Alarm
lokalny
alarm
Solar-Log™
Solar-Log™
Gromadzi
i przesyła
collects and
sends allwszystkie
system
data systemowe
for evaluation
the do
dane
dotooceny
Solar-Log™-Server
Solar-Log™-Server
Sensor system
Czujnik
systemu
On-site recording
of irradiation,
Jednostronna
rejestracja
temperature, etc. temperatury etc.
promieniowania,

Solar-Log™-Server
Solar-Log™-Server
Ocena
i archiwizacja
danych,
Evaluation
and archiving
of
generowanie
raportów
data, generating
reports
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Lokalny monitoring przez
zintegrowany wyświetlacz
Wyświetlane na Solar-log 500™ i Solar-log 1000™, pokazuje wszystkie istotne
dane systemu fotowoltaicznego.
Solar-log 1000™ ma funkcję alarmu zewnętrznego przez podłączenie dzwonka
lub lampy.

Wszystkie ważne informacje za
jednym rzutem oka: dzienny
profil, chwilowe, dzienne i ogólne uzyski. Błedy sygnalizowane
są akustycznie.

Zdalny monitoring przez Internet
System fotowoltaiczny może być monitorowany zdalnie dla większej pewności: Steca oferuje Solar-log™ web na
oddzielnym serwerze (www.stecalog.
com). Dzięki niemu masz dostęp do
ważnych wartości uzysków wszędzie
i zawsze.

Wyświetlane i analizowane:
Wyśw
Solar-Log™ WEB pozwala Ci
Solar
na bieżąco z optymalną
być n
pracą twojego systemu w każdej cchwili – nawet na drodze z
Solar-Log™ App.
Solar

Monitoring gwarantuje Ci
uzyski: Przykład błędów
i ich konsekwencje

= Inverter shutdown
=odłączenie
inwertera

= Dropout of
a string
=wyłączenie
stringu

=optymalna
krzywa
uzysku
= optimal yield
curve

=optymalna
krzywa
uzysku
= optimal yield
curve

Instalacja, konfiguracja i zarządzanie systemem
Wybierz najefektywniejszą podstawową usługę lub wygodny pakiet
łączny:

Skonfigurowanie systemu PV
Skonfigurujemy twój system na serwerze
Steca. Serwer będzie Cię informował mailowo o stanie i błędach system PV.

Konfiguracja systemu PV
i monitoring
Jeżeli chcesz byśmy przejęli wszystkie
zadania, nasi pracownicy mogą monitorować Twój system stale po konfiguracji: jeżeli pojawią się nieprawidłowości,
poinformujemy się osobiście i zdiagnozujemy błąd. Zminimalizuje to czas niewłaściwej pracy i zapewni optymalne
zyski! Na koniec dnia, co zaoszczędzi
czas i pieniądze!

www.steca.com
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Meteocontrol WEB‘log
Dla przemysłowych systemów
Profesjonalny zdalny monitoring

Obszar zastosowań
Zdalny monitoring systemu PV

·

Cechy produktu
· Zarządzanie modułami PV
— portal internetowy w kilku językach
— pewna ocena danych pomiarowych
— solidny generator raportów
— docelowe/aktualne porównanie uzysków
— wartości online
· Informacje Safer‘Sun
— dostęp do Twojego systemu przez stronę domową
— administracja i przydział gości
— możliwość analiz i pokazywania diagramów na stronie
internetowej
· Portal Safer‘Sun
— portal Safer`Sun może być dostosowany do Twojego
własnego wyglądu
— wykonany zgodnie z życzeniami i wymaganiami
Zalety
· Najlepsze uzyski energii
· Innowacyjna i inteligentna technologia
· Maksymalne bezpieczeństwo
· Gwarancja zwrotu kosztów!
Meteocontrol
WEB‘log

+ StecaGrid
8000+ 3ph

+ StecaGrid
8000+ 3ph

+ StecaGrid
8000+ 3ph

Zasada działania meteocontrol WEB‘log

Solar
radiation, meteorological
data
Promieniowanie
słoneczne, dane
meteorologiczne
In
the case of systems without local meteoroW tymmeasurement,
przypadku system
bez
lokalnych
logical
WEBlog
calls
on high-quality
meteorological
data. otrzymuje
This allowsbardzo
a local weather
pomiarów pogody
dokładne
forecast
to exactly
2.5 km.
dane dzięki
WEB`log.
Uzyskuje się prognozę
pogody dla obszaru o promieniu 2,5 km.

Solar
modules
Moduły
PV

Cyfrowy
licznik meter
energii
Digital
electricity
Rejestrujeenergy
jakośćquantity
energii
Recording
Informacjaon
naWEB’log
WEB-Log™
Information

Inwerter
StecaGrid
StecaGrid
inverter
Conversion into Konwersja
alternating prądu.
current
Information
on
WEB’log
Informacja na WEB-Log™

Użytkownik/Operator
Customer/operator
Informacja na
Notification
permaila,
email, SMS
SMS lub
faksem
przypadku
or
FAX inwcase
of alarmalarmu
Local
Alarm lokalny
alarm

WEB’log
WEB-Log™
Gromadzi
collects andi przesyła
sends all wszystkie
system
data for
evaluationdo
tooceny
the do
dane
systemowe
meteocontrol
server
serwera
meteocontrol

Sensorsystemu
system
Czujnik
On-site recording
of irradiation,
Jednostronna
rejestracja
temperature, etc.temperatury etc.
promieniowania,

meteocontrol
Server
Serwer
meteocontrol
Evaluation
and archiving
of
Ocena
i archiwizacja
danych,
data, generating
reports
generowanie
raportów
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Meteocontrol WEB‘log Comfort
Wyświetlacz wysokiego komfortu dla prywatnych instalacji
Profesjonalny zdalny monitoring

Obszar zastosowań
Zdalny monitoring system PV

·

Cechy produktu
· Zarządzanie panelami
— darmowy portal internetowy dostępny w kilku językach
— wygodna analiza danych pomiarowych
— wydajny generator raportów
— porównanie zakładanej i rzeczywistej wydajności
energetycznej
— parametry i wartości systemu dostępne on-line
· Informacje Safer‘Sun
— dostęp do systemu za pośrednictwem własnej strony
— dostęp do informacji witryny na poziomie „administratora”
i „gościa”
— możliwość integracji danych i wykresów w witrynie
· Portal Safer‘Sun
— Na specjalne życzenie Portal Safer’Sun może być
dostosowany do wizerunku firmy według wymagań klienta
Zalety
Najlepsze uzyski energii
· Innowacyjna technologia
· Maksymalne bezpieczeństwo
· Gwarantowany wzrost inwestycji
· Kontrola podłączonych odbiorników w celu zwiększenia konsumpcji energii wytworzonej przez panele fotowoltaiczne
·

Meteocontrol
WEB‘log Comfort

+ StecaGrid
3600

+ StecaGrid
3600

+ StecaGrid
3600

Zasada działania Meteocontrol WEB‘log Comfort

Solar
radiation, meteorological
data
Promieniowanie
słoneczne, dane
meteorologiczne
In
the case of systems without local meteorological
WEBlog
calls
on high-quality
W tymmeasurement,
przypadku system
bez
lokalnych
meteorological
data. This
allows abardzo
local weather
pomiarów pogody
otrzymuje
dokładne
forecast
to exactly
2.5 km.
dane dzięki
WEB`log.
Uzyskuje się prognozę
pogody dla obszaru o promieniu 2,5 km.

Solar
modules
Moduły
PV

Cyfrowy
licznik energii
Digital
electricity
meter
Rejestrujeenergy
jakośćquantity.
energii
Recording
Informacja on
na WEB’log.
WEB-Log
Information

StecaGrid
inverter
Inwerter
StecaGrid
Conversion into Konwersja
alternating prądu.
current.
InformationnaonWEB-Log
WEB’log.
Informacja

Customer/operator
Użytkownik/Operator
Informacja per
na maila,
SMS lub
Notification
email, SMS
or
FAX inwcase
of alarmalarmu
faksem
przypadku
Local
Alarm
lokalny
alarm

WEB’log Comfort
WEB-Log
Comfort
collects andi sends
all system
Gromadzi
przesyła
wszystkie
data for
evaluationdo
to oceny
the
dane
systemowe
do
meteocontrol
server
serwera
meteocontrol

Sensor system
Czujnik
systemu
On-site recording
of irradiation,
Jednostronna
rejestracja
temperature, etc. temperatury etc.
promieniowania,

meteocontrol
Server
Serwer
meteocontrol
Ocena
i archiwizacja
danych,
Evaluation
and archiving
of
data, generating
reports
generowanie
raportów
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OPROGRAMOWANIE

PROFESJONALNY
MONITORING SYSTEMU
z StecaGrid Configurator 3.3 i 4.0

Technicznie połączony system z odpowiednio dobranym oprogramowaniem zapewnia najwyższe uzyski
Wersje oprogramowania do symulacji dostarczane przez
Steca pomagają projektantom, dystrybutorom, instalatorom i użytkownikom końcowym w poprawnym planowaniu
systemu.
Darmowe oprogramowanie
Obszerny i szczegółowy konfigurator StecaGrid 3.3 jest dostępny do ściągnięcia na www.steca.com.
Łatwy w użyciu i intuicyjny konfigurator 4.0 jest do użytku
online pod tym samym adresem.
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StecaGrid Configurator 4.0
Oprogramowanie do projektowania systemu online
Konfigurator StecaGrid 4.0 jest innowacyjny, przyjazny użytkownikowi. Sprawia, że projektowanie i konfiguracja systemu
fotowoltaicznego jest prostsza niż wcześniej. Aplikacja może
być używana bez ściągania i instalowania dodatkowego oprogramowania.
Intuicyjne i pewne
Intuicyjna struktura menu pozwala szybko wgrać wszystkie potrzebne dane dla projektowanego systemu. Wygodny interfejs
użytkownika pozwala wybrać odpowiednie inwertery StecaGrid
i odpowiednie moduły fotowoltaiczne i wprowadzić istotne dane
systemowe. Stecagrid Configurator 4.0 automatycznie przelicza
optymalny skład systemu natychmiastowo.
Dla instalatorów i planistów
Jeżeli połączenia do siebie nie pasują lub wartości elektryczne
nie odpowiadają spektrum wydajności wybranych inwerterów,
to program automatycznie wskaże problem.
Darmowy konfigurator Stecagrid 4.0 jest zaprojektowany optymalnie do wymagań instalatorów i planistów

StecaGrid Configurator 3.3
Oprogramowanie do monitoringu systemu
Najnowsze wersja konfiguratora StecaGrid umożliwia zaplanowanie systemu w jeszcze bardziej profesjonalny sposób. Oferuje wiele ulepszeń w porównaniu z poprzednią wersją 3.2, np.
uwzględnia 70% zasad projektowania, jeżeli wyjściowa moc stanowi tylko 70% mocy modułów PV.
Aby uwzględnić moc bierną, możliwy jest wybór współczynnika
mocy (1, 0.95, lub 0.9). Możemy określić również maksymalną
lub minimalną temperaturę modułów. Liczba modułów użytych
w wybranym systemie może być później zmieniona. Konfigurator
w sposób przejrzysty pokazuje wpływ na wartości systemu i uzyski jak również przekroczenia parametrów wejściowych.
Wersja ta jest samowystarczalna, oferuje pewny interfejs użytkownika. Dostępne są cztery opcje do określenia rozmiaru systemu fotowoltaicznego po wybraniu typu modułu PV. Dodatkowo,
rodzaje modułów przechowywane w dużej bazie danych, mogą
być filtrowane aby spełniać określone kryteria. Jeżeli wymaganych modułów PV nie ma w bazie danych, możesz dodać własne
moduły do programu. Po wybraniu modułów następuje dobór
inwerterów zgodnie z dostępną specyfikacją – sposobem instalacji i doborem znamionowych mocy po stronie stałoprądowej
i zmiennoprądowej. Kryterium doboru jest standardowy koszt
wytwarzanej energii elektrycznej. Jako pomoc w specyfikacji,
program obejmuje różne wartości kosztów planowania systemu,
modułów PV, okablowania, systemów montażowych i innych.
Firma instalująca może dostarczyć dane klienta i logo, które
mogą się pojawić na wydrukach. Sto lokalizacji rozmieszczonych
po całej Europie oferuje dane promieniowania słonecznego do
obliczenia rocznych uzysków.
Przewidywany roczny uzysk i edytowalne wartości dla współczynnika zmniejszającego oraz czas działania pozwalają dokładnie obliczyć w eurocentach na kilowatogodzinę koszty ponoszone przez system przy produkcji energii. W oparciu o koszty
produkcji energii możliwe jest szybkie oszacowanie czy bardziej
opłacalne będzie używanie inwerterów z jednym więcej modułem PV lub jednym mniej.
Lista wymaganych części, schemat połączeń i podsumowanie
danych projektowych gwarantują profesjonalne przygotowanie
do spotkania handlowego z klientami.

Oprogramowanie jest bezpłatne i dostępne na stronie:
www.stecasolar.com
Aktualizacje są dostępne na stronie Steca.

www.steca.com

PRODUKTY ELEKTRONIKI SOLARNEJ
I ROZWIĄZANIA STECA DLA
EKOLOGICZNEJ PRZYSZŁOŚCI.
Steca jest stale obecny w ideach i innowacjach jako dostawca elektronicznych usług produkcyjnych
(EMS) oraz wytwórca linii produktowych marki Steca w systemach elektroniki fotowoltaicznej i systemach ładowania akumulatorów. Jako wiodący dostawca produktów dla przemysłu elektroniki
solarnej, Steca stanowi międzynarodowe standardy dla regulacji i kontroli systemów fotowoltaicznych. W trzech segmentach rynku: systemach PV podłączonych do sieci, autonomicznych systemach
PV i w systemach kolektorów słonecznych, marka Steca jest synonimem innowacji i wizji. Firma stawia sobie najwyższe wymagania jakościowe w zakresie koncepcji, rozwoju, produkcji i marketingu.
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www.steca.com
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SERWIS

WSPARCIE
Z dodaną wartością, wyłącznie dla Partnerów Steca

Szkolenia, rozszerzenia gwarancji lub narzędzia marketingowe: Czegokolwiek potrzebujesz z naszej różnorodnej gamy,
wesprzemy Cię wiedzą i materiałami reklamowymi, byś mógł zaprezentować się profesjonalnie.
Seminaria
Steca oferuje seminaria ze wszystkich tematów związanych z produktami jako
szkolenia. Tutaj nauczysz się od szkoleniowców jak używać produkty do własnych zastosowań, takich jak funkcje, instalacja i obsługa. Twoja opinia pomoże nam
w dopracowaniu naszych rozwiązań.
Kanał Youtube
Kanał Stecasolar Youtube zawiera krótkie
instrukcje wybranych produktów, jak również nowości firmy. Filmy z łatwo przyswajalnymi informacjami wyjaśniają użycie poszczególnych produktów.
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Production - factory in Memmingen, Germany

Wraz z kupnem urządzeń Steca, zyskujesz dostęp do wielu naszych usług:
Gorąca linia/Wsparcie
Nasi wyspecjalizowani doradcy użytkownika i dział wsparcia technicznego są do
Twoich usług w każdej chwili, by odpowiedzieć na Twoje pytania odnośnie produktów. +49 0() 700 STECAGRID (+49 (0) 783224743)
(Od poniedziałku do piątku od 8 do 16; 12 Eurocentów/minutę z publicznej sieci w Niemczech)

lub poza godzinami pracy biura: service@stecasolar.com. Naturalnie,
obsługujemy naszych międzynarodowych partnerów w ich ojczystym języku:
angielski, francuski, hiszpański i włoski.
Gwarancja i przedłużenie gwarancji
Zapewniamy 5-letnią gwarancję na wszystkie inwertery. Przez pierwsze 2 lata istnieje możliwość rozszerzenia gwarancji do 10 lub 20 lat. Oferujemy naszym partnerom
sprzedaży i usług szczególnie korzystne warunki gwarancji prawnej i handlowej
i zryczałtowane stawki kosztów.
Usługa wymiany i naprawy
By utrzymać straty uzysków tak nisko jak to możliwe w przypadku uszkodzeń,
oferujemy wszystkim naszym partnerom z UE wymianę urządzeń. Jeżeli uszkodzone urządzenie nie może być naprawione po przekroczeniu okresu gwarancji, nasi
partnerzy otrzymają możliwość wymiany urządzenia na specjalnych warunkach.
Obsługa klienta na miejscu
Jeżeli nasi pracownicy z linii serwisowej oraz wymiana urządzenia nie rozwiążą
twoich problemów, to nasi autoryzowani technicy serwisu przyjadą do Ciebie na
miejsce.
Warsztaty i seminaria
Jako partner w usługach masz prawo do brania udziału w naszych regularnych
szkoleniach produktowych i będziesz otrzymywał informacje o najnowszych
usprawnieniach.
Narzędzia marketingowe
Zapewniamy naszym partnerom profesjonalne narzędzia marketingowe do Internetu, targów, spotkań i komunikacji.
Logo Partner-Steca
Jako autoryzowany partner, pozwalamy Ci używać naszego logo na swoich
materiałach reklamowych.

www.steca.com
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SYSTEMY AUTONOMICZNE
Domowe systemy fotowoltaiczne

Systemy z inwerterami

Systemy hybrydowe
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SYSTEMY KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
Kolektory słoneczne

Sterowniki ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Sterowniki systemu

Modem

Modem

www.steca.com
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SYSTEMY ŁADOWANIA AKUMULATORÓW
Systemy mobilne

Systemy stacjonarne

Wyposażenie
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PRZESTRZEŃ DLA IDEI

USŁUGI ELEKTRONICZNE
Jakość

Rozwój

Produkcja

www.steca.com
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