
 

  

SMA сега предлага безплатно онлайн наблюдение за инверторите Sunny Boy 

 

Компанията SMA Solar Technology AG (SMA) сега предлага на частните системни 

оператори безплатен достъп за онлайн наблюдение на техните ФВ системи. Необходимата 

технология Webconnect ще бъде безплатно вградена във всички въведени вече в 

експлоатация инвертори Sunny Boy за частни ФВ системи като тяхна стандартна функция. 

Всички системни оператори, избрали Sunny Boy от мощностен клас до 6 kW, ще имат 

възможност да се възползват от офертата. 

 

Сравнение, анализ и визуализиране на данни за ФВ системата 

Инверторът Sunny Boy се свързва към интернет чрез домашен DSL рутер. Продуктовият мениджър на 

SMA Фалко Шмит обяснява някои от преимуществата: „Преди всичко, общественият портал Sunny 

Places, предназначен за операторите и потребителите на ФВ системи, позволява на собствениците 

не само проследяване на данните за ФВ системата, но представлява и една отлична възможност за 

тяхно сравнение с данните на други оператори на ФВ системи. Освен това наблюдението на 

системата чрез Sunny Portal, който е най-големият онлайн портал за ФВ системи в света, предлага 

неограничени възможности за анализиране на данните и визуализиране на продукцията.“ 

 

Преимущества за операторите на ФВ системи и монтажните техници 

В сравнение с наблюдението на място онлайн наблюдението на ФВ системите предлага следните 

значителни предимства: Операторите на ФВ системи получават информация за продукцията и имат 

достъп до данните за ФВ системата по всяко време и отвсякъде. „Чрез Sunny Portal и предоставеното 

специално приложение достъпът до данните за системата е лесен. Sunny Places автоматично се 

скалира в края на екрана на съоръжението,“ добавя Шмит. Монтажните техници могат да се 

възползват от следното предимство: С разрешение на оператора на ФВ системата техникът има 

онлайн достъп до данните и е веднага на разположение за подкрепа в случай на необходимост. 

 

Наличните инвертори Sunny Boy включват и технологията Webconnect 

За да се възползват напълно от преимуществата на безплатното онлайн проследяване, операторите 

на ФВ системите могат да изберат един от следните инвертори: 

 

Sunny Boy TL от мощностен клас 3 до 6 kW 



 

  

Sunny Boy TL Single Tracker от вариант 2,5 или 3 kW 

Sunny Boy 240 микроинвертор 

Sunny Boy Smart Energy с 3,6 или 5 kW 

Съоръжения Sunny Boy от мощностен клас 1,3 до 2,1 kW 

 

За повече информация вижте www.sma.de/en/integrated-webconnect 
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