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Bugünden geleceğin enerji
dünyasına adım atın

SMA Evsel Çözümleri ile enerji maliyetlerinizi ihtiyaçlarınız
doğrultusunda %50‘ye varan oranda azaltın
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Her geçen gün artan enerji talebi, enerji maliyetlerini yükselten en büyük etkenlerden biridir.
Güçlü SMA Evsel Çözümleri sayesinde, artan enerji ihtiyaçlarına karşın enerji maliyetleri sürdürülebilir bir şekilde %50‘ye
varan oranlarda düşer. Her tür ihtiyaç için optimize edilebilen kişiye özel çözümler ile yarının teknolojisine bugünden sahip
olun.

SMA Evsel Çözümleri ile enerji maliyetlerinizi %50’ye varan
oranda azaltmaya hemen başlayın

Modüler sistem
SMA Evsel Çözümleri sayesinde güneş enerjisi
sisteminizden maksimum verimlilik almakla kalmayıp,
aynı zamanda toplam enerji maliyetlerinizi %50’ye
varan oranda azaltırsınız. Sunduğumuz çözümler
modüler bir yapıya sahip olup, çok sayıda yüksek
performanslı bileşenden oluşmaktadır; tamamen
ihtiyaçlarınıza ve bütçenize göre kurulum yapabilir
ve ardından sistemi ihtiyaçlarınız doğrultusunda
geliştirebilirsiniz.
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Tüm enerji sektörlerini birleştirir
SMA, enerji üretimi, depolaması, tüketimi ve hatta satışı
gibi her alanda yepyeni teknolojiler için entegre hizmetler
sunar. Aynı zamanda, akıllı enerji yönetimi sayesinde
şimdiye kadar ayrı olan enerji sektörleri sisteme entegre
edilebilir. Bu entegre çözüm, örneğin beyaz eşyaların,
ısıtma/havalandırma sisteminin, ekonomik açıdan tasarruflu
bir şekilde çalıştırılmasını veya elektrikli araçların daha
düşük enerji maliyetleri ile şarj edilmesini mümkün kılar.

Her türlü bütçe ve ihtiyaca
uygun çözümler

SMA EVSEL ÇÖZÜMLERİ
AKILLI BAŞLANGIÇLAR İÇİN Uygun çözüm modülleri

% 30
‘a kadar
tasarruf

Up to

% 50
‘ye kadar
tasarruf

SMA EVSEL ÇÖZÜMLERİ
Yüksek performanslı evirici
SUNNY TRIPOWER
SUNNY BOY

FV molül optimizasyonu
TS4-R MODÜL
TEKNOLOJİSİ

Üretim ve optimizasyon

SUNNY BOY STORAGE
SUNNY ISLAND

HİZMETLER VE ARAÇLAR

SMA GARANTİSİ
25 yıla varan garanti süresi
SUNNY DESIGN
Kolay sistem planlaması

SMA EVSEL ÇÖZÜMLERİ
Verimli batarya eviricileri

SMA EVSEL ÇÖZÜMLERİ

Uzaktan izleme/kontrol cihazları
SUNNY HOME MANAGER

SUNNY PORTAL
Kolay devreye alma/izleme

Depolama ve enerji yönetimi
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SUNNY BOY 1.5-6.0
SUNNY TRIPOWER 3.0-10.0
Maksimum enerji üretimi için yüksek performanslı eviriciler
SMA Evsel Çözümleri’nin merkezinde güneş enerjisi eviricileri yer alır. FV eviriciler, FV modüllerde üretilen doğru akımı elektik
şebekesine uyumlu alternatif akıma dönüştürür. Yeni Sunny Boy ve Sunny Tripower eviriciler, kullanıcıları için yüksek evirici
performansını her alanda eksiksiz konfor ile kombine ediyor. Böylece SMA FV eviricileri, güvenilir bir şekilde maksimum enerji
üretimi sağlayarak elektrik maliyetlerini düşürür.

ÜRETİM VE

Hızlı ve basit
• Hafiflik ve harici bağlantı olanakları
sayesinde hızlı montaj
• Kompakt tasarımı sayesinde daha
az alan ihtiyacı
• Modül optimizasyonu için entegre
TS4-R iletişim sistemi*

OPTİMİZASYON

Daha fazla üretim
• Dinamik aktif güç sınırlaması:
Fazla enerjinin doğrudan kullanımı,
şebeke den daha az kullanım
• OptiTrac Global Peak sayesinde
entegre gölge yönetimi
• Enerji yönetimi ve depolama
çözümleri ekleyebilme imkanı

*sadece SB 3.0-6.0-1AV-41 ve STP 3.0-6.0-3AV-40 & STP 8.0-10.0-3AV-40 için
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Kullanışlı
• Akıllı telefon/tablet PC ile kolay
devreye alma ve performans izleme

İleri SMA Teknolojisi
ile sisteminizden daha
fazla verim

VERIMLI

eklentiler

SMA TS4-R, zorlu şartlarda modül
verimini optimize eder
TS4-R modül optimizasyon teknolojisi gölgeli alanlar veya karmaşık çatı yapıları
için geliştirilmiş mükemmel bir çözümdür. Gölgede kalan veya güneşe en uygun
açıda yerleştirilmemiş her bir FV modül, maksimum enerji üretimi elde etmek
amacıyla TS4-R ile birlikte kullanılabilir.
Hızlı kurulum ve devreye alma
• Özel ekipman gerektirmeyen “geçmeli montaj”
• Akıllı telefon/tablet PC ile kolay devreye alma

Maksimum esneklik ve güvenilirlik
• İhtiyaçlar doğrultusunda modül optimizasyonu, ani kapatma ve
izleme seçenekleri
• Uzun çalışma ömrü ve 25 yıl garanti seçeneği

TS4-R

Kolaylıkla optimize edilen enerji üretimi
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DEPOLAMA VE

kontrol

SUNNY BOY STORAGE 3.7–6.0
Verimli depolama çözümleri sayesinde daha fazla enerji
Sunny Boy Storage, enerjiyi bataryalarda depolayarak, ihtiyaç
duyulduğunda tekrar kullanıma sunar. Böylece güneş enerjisini,
güneş olmadığı zamanlarda da kesintisiz olarak kullanmak
mümkün hale gelir. Üstelik, elektrik kesintilerinde bile elektrik
beslemesi devam eder.
Esnek, güvenilir, konforlu
• Üç adede kadar yüksek gerilim bataryası
bağlayabilme imkanı
• Entegre acil güç fonksiyonu
• Akıllı telefon/tablet PC ile kolay devreye alma

Kişiye özel ihtiyaçlara uyumlu,
verimli depolama ve yönetme
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SUNNY HOME
MANAGER 2.0
Akıllı enerji yöneticisi

Sunny Home Manager 2.0, evdeki tüm enerji
akışlarını denetler, otomatik olarak enerji
tasarruf potansiyellerini tespit eder ve hane
içerisinde güneşten üretilen enerjinin verimli
bir şekilde
kullanılmasını
mümkün kılar.

SUNNY PORTAL sayesinde FV sistemi
her zaman kontrol altında

SUNNY DESIGN ile kusursuz FV sistem
planlaması

Dünya çapında en büyük FV izleme portalı olan Sunny Portal,
en kapsamlı analiz seçeneklerini sunar:
• Modül seviyesinde enerji yönetimi ve uzaktan izleme imkanı
• Ayrıntılı hane içi enerji akışı görüntülemesi
• Enerji üretimi, tüketimi ve tasarruf miktarları ile ilgili ayrıntılı
bilgiler
• Ölçüm değerlerine ve olay hafızasına doğrudan erişim
sayesinde olası problemlere hızlı teşhis

SMA’nın yüksek performanslı FV sistem planlama aracı Sunny
Design ile, kurulması istenen FV sistemini, oldukça kısa bir
süre içerisinde ve tam olarak ihtiyaçları karşılayacak şekilde
planlamak mümkündür.

Modüler ve geleceğe yönelik

GELIŞMIŞ

araçlar

ennexOS, SMA’nın sektörler arası bütünsel ve akıllı enerji
yönetimi platformudur. Enerji akışları sürdürülebilir bir şekilde
optimize edilebilir; ilave olarak ısıtma, iklimlendirme, elektrik
gibi çeşitli enerji sektörlerini birbirleri ile irtibatlandırmak
suretiyle elektrik maliyetlerini, önemli ölçüde azaltmak
mümkündür.

Genişleme - 1. Adım

Genişleme - 2. Adım

Enerji izleme
• ennexOS ile, tüm enerji akışlarının kayıt edilmesi,
akıllı hesaplama yöntemleri ve kişisel kullanım
tarife bilgisi sayesinde daha doğru maliyet
değerlendirmesi yapabilmek mümkündür
• Aynı zamanda, üretilen elektrik enerjisi verimli bir
şekilde depolanır ve bu sayede gerektiğinde etkin
şekilde kullanılabilir

Enerji verimliliği
• ennexOS enerji akışlarını otomatik olarak optimize
eder, dolayısıyla enerji verimliliği artmış olur
• Her zaman en uygun maliyetli enerji kaynağı
kullanıldığından dolayı, enerji maliyetleri
sürdürülebilir bir şekilde azaltılabilir
• Sistemdeki tüm değişkenler izlenebilir ve kritik
yüklerin enerji maliyetleri maliyet hesaplamalarına
doğru ve güvenilir bir şekilde entegre edilebilir

Genişleme - 3. Adım
Yeni iş modelleri
• ennexOS enerji sektöründe hızlı, ekonomik ve kaliteli
bir şekilde yenilikçi iş modelleri geliştirme ve işletme
olanakları sağlar
• Modüler tasarımı ve açık arayüzleri sayesinde, sistem
ilk yatırım maliyetlerinin önemli ölçüde düşmesine
katkıda bulunur
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