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Acum SMA oferă monitorizare online pentru invertoarele Sunny Boy  

 

Niestetal, 1 octombrie 2014 — SMA Solar Technology AG (SMA) oferă acum operatorilor de sisteme 

private accesul gratuit la monitorizarea online a sistemelor lor PV. Tehnologia Webconnect necesară va fi 

integrată gratuit ca o caracteristică standard în toate invertoarele existente Sunny Boy pentru sistemele 

PV private. Toți operatorii de sistem care optează pentru un Sunny Boy în clasele de putere de la 6 kW 

vor beneficia de această ofertă. 

 

Comparați și vizualizați datele de sistem PV 

Sunny Boy se conectează la Internet prin intermediul router-ului DSL. Falko Schmidt, director responsabil cu producția la 

societatea SMA, a explicat unele dintre avantaje: “În primul rând, Sunny Places, portalul comunității pentru sistemele 

PV, le oferă proprietarilor de case nu numai opțiunea de a ține sub control datele sistemului PV propriu, ci și 

compararea acestora cu operatorii altor sisteme PV. În plus, monitorizarea sistemului cu Sunny Portal, cel mai mare 

portal mondial online pentru sistemele PV, oferă opțiuni infinite pentru analiza datelor și vizualizarea eficienței.” 

 

Avantaje pentru operatorii și instalatorii de sisteme  

Monitorizarea online a sistemelor PV are avantaje distincte, în comparație cu monitorizarea locală: Operatorii 

sistemelor PV își pot asigura eficiența și accesul la datele sistemului lor PV în orice moment și din orice loc. “Cu Sunny 

Portal accesarea datelor de sistem cu ajutorul aplicației deja menționate este foarte ușoară. Sunny Places trece 

automat pe afișajul final al aparatului,” a continuat Schmidt. Instalatorul are și el beneficii: cu permisiunea din partea 

operatorului de sistem PV de a accesa datele online, acesta va fi imediat la dispoziție pentru a oferi suport în caz de 

urgentă. 

 

Invertoarele Sunny Boy disponibile cu Webconnect 

Pentru a beneficia de avantajele monitorizării online gratuite, operatorii sistemelor PV pot opta pentru una din 

următoarele categorii de invertoare: 

 

Sunny Boy TL clasa de putere de la 3 la 6 kW 

Sunny Boy TL Single Tracker în varianta 2.5 și 3 kW  

Sunny Boy 240 micro invertor 

Sunny Boy Smart Energy de 3.6 și 5 kW 

Aparate Sunny Boy în clasa de putere de la 1.3 la 2.1 kW 

 

Pentru informații suplimentare consultați site-ul www.sma.de/en/integrated-webconnect 

http://www.sma.de/en/integrated-webconnect

