
SUNNY SENSORBOX

SUNNY SENSORBOX
Αδιάλειπτη επιτήρηση απόδοσης

Αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα το μικρότερο σταθμό μέτρησης στον κόσμο και είναι εξαιρετικά εύκολο στην εγκατάσταση: το 
νέο Sunny SensorBox από την SMA. Σχεδιάστηκε ειδικά, για να γίνει πιο ακριβής η ανάλυση απόδοσης σταθμών ηλιακής ενέρ-
γειας – και αυτό σε μία ελκυστική τιμή. Με το Sunny SensorBox μπορούν πλέον να μετρηθούν και τα στοιχεία περιβάλλοντος, 
όπως π.χ. η προσπίπτουσα ακτινοβολία και η θερμοκρασία των φωτοβολταϊκών πλαισίων, ώστε να είναι δυνατός ο έγκαιρος 
εντοπισμός τυχόν προβλημάτων λειτουργίας ή βλαβών των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιούμε την 
ανάγκη των φορέων αξιοποίησης φωτοβολταϊκών συστημάτων για έναν αδιάλειπτο έλεγχο της εγκατάστασης και από την πλευ-
ρά της γεννήτριας – διασφαλίζοντας ακόμα περισσότερο την απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

 Ακρίβεια
> Ολοκληρωμένη επιτήρηση 

φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
> Καταγραφή της πρόσπτωσης 

της ηλιακής ακτινοβολίας, της 
θερμοκρασίας των πλαισίων, 
της θερμοκρασίας περιβάλλο-
ντος και της ταχύτητας ανέμου

 Εύκολο στη χρήση
> Εύκολη εγκατάσταση στην 
 ηλιακή γεννήτρια
> Ενσωμάτωση σε υπάρχοντα 

φωτοβολταϊκά συστήματα 
 μέσω διεπαφής RS485
> Συμβατό με Sunny WebBox 
 και Sunny Boy Control
> Αξιολόγηση των δεδομένων με 

τη βοήθεια υπολογιστή ή με τη 
διαδικτυακή πύλη Sunny Portal



Αδιάλειπτη επιτήρηση του 
φωτοβολταϊκού συστήματος 
και απλή εγκατάσταση

Το Sunny SensorBox τοποθετείται στον 
εξωτερικό χώρο στην φωτοβολταϊκή 
γεννήτρια και διαθέτει ένα ενσωματω-
μένο ηλιακό κύτταρο, το οποίο μετρά-
ει την ηλιακή ακτινοβολία. Η μέτρηση 
της θερμοκρασίας του φωτοβολταϊκού 
πλαισίου πραγματοποιείται μέσω του 
αισθητήρα θερμοκρασίας, ο οποίος 
περιλαμβάνεται επίσης στο παραδο-
τέο υλικό. Από την τρέχουσα ακτινοβο-
λία και τη θερμοκρασία του πλαισίου 
μπορεί να υπολογιστεί η αναμενόμενη 
θεωρητική ισχύς και να συγκριθεί με 
την μετρημένη πραγματική ισχύ των 
μετατροπέων. Περιστασιακή ή διαρκής 
μείωση της απόδοσης από μη εντοπι-
σμένες πηγές σφαλμάτων ανήκουν πλέ-
ον στο παρελθόν.

... και με προαιρετική δυνατότητα 
επέκτασης

Επειδή το Sunny SensorBox είναι δια-
μορφωμένο σύμφωνα με τα φωτοβολ-
ταϊκά πλαίσια, μπορεί να συνδεθεί 
απλά με τους μετατροπείς μέσω της 
σειριακής διεπαφής μετάδοσης δεδο-
μένων RS485 σε ένα Sunny WebBox. 
Από εκεί μπορούν να μεταφερθούν τα 
δεδομένα για την περαιτέρω επεξερ-
γασία τους σε έναν υπολογιστή ή για 
την αυτόματη ανάλυση απόδοσης στο 
Sunny Portal. Επιπρόσθετα, το Sunny 
SensorBox προσφέρει δυνατότητες 
σύνδεσης για περαιτέρω αισθητήρες, 
όπως π.χ. για τη μέτρηση της θερμο-
κρασίας περιβάλλοντος ή και της τα-
χύτητας του ανέμου, για ακόμη πιο 
ακριβείς υπολογισμούς. Το γεγονός 
αυτό παρέχει στους κατόχους μία αξι-
όπιστη επιτήρηση εγκατάστασης – και 
μέγιστη διασφάλιση απόδοσης.

Καινοτομία και ακρίβεια στην επιτήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Sunny SenSorBox



Ο βαθμός απόδοσης συστήματος 
ως δείκτης ποιότητας

Σκιάσεις, βλάβες, επικάθιση ακα-
θαρσιών και σφάλματα, όπως π.χ. η 
υποβάθμιση λειτουργίας των φωτο-
βολταϊκών πλαισίων, έχουν αρνητικές 
επιδράσεις στην ισχύ της γεννήτριας 
και κατ' επέκταση στην απόδοση του 
φωτοβολταϊκού συστήματος και πρέπει 
να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Ιδιαί-
τερα δυσάρεστο το γεγονός για τον 
φορέα αξιοποίησης του φωτοβολταϊ-
κού συστήματος: η μείωση της απόδο-
σης θα μπορούσε σε πολλές περιπτώ-
σεις να αποφευχθεί – εάν εντοπιζόταν 
εγκαίρως η βλάβη. Ο βαθμός απόδο-
σης συστήματος μίας φωτοβολταϊκής 
εγκατάστασης αποτελεί υπό αυτές τις 
συνθήκες ένα καθοριστικό στοιχείο. 
Ο βαθμός απόδοσης συστήματος 
αποδίδει την αναλογία μεταξύ της 

πραγματικής ενεργειακής απόδοσης 
(πραγματική τιμή) του φωτοβολταϊκού 
συστήματος προς την θεωρητικά δυ-
νατή ενεργειακή απόδοση (θεωρητική 
τιμή). Η συγκεκριμένη τιμή περιγράφει 
το πως αξιοποιείται η προσπίπτουσα 
στο επίπεδο της γεννήτριας ενέργεια 

και αποτελεί έτσι τον καθοριστικό ποιο-
τικό παράγοντα για την απόδοση ολό-
κληρης της φωτοβολταϊκής εγκατάστα-
σης. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο 
εμφανίζεται το Sunny SensorBox ... ...

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να υπολογίσετε το βαθμό 
απόδοσης συστήματος

Διαιρέστε απλά την πραγματική παραχθείσα ενέργεια με τη δυνατή ενερ-
γειακή απόδοση. Ενώ ο μετατροπέας σας παρέχει τις πραγματικές τιμές, 
η δυνατή ενεργειακή απόδοση προκύπτει από το βαθμό απόδοσης των 
φωτοβολταϊκών πλαισίων, την επιφάνεια των πλαισίων και την μετρημένη 
προσπίπτουσα ακτινοβολία. Φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία είναι 
διασυνδεδεμένα στο δίκτυο και λειτουργούν καλά, πετυχαίνουν τιμές 
αναλογίας απόδοσης μεταξύ 60 και 80 % - αποκλίσεις προς τα κάτω 
αποτελούν ένδειξη για κάποιο πρόβλημα λειτουργίας της εγκατάστα-
σης.

Επικοινωνία με Sunny WebBox 
ή Sunny Boy Control μέσω 
διεπαφής RS485

Ολοκληρωμένη λύση  
που καταγράφει όλες τις 
συνθήκες περιβάλλοντος 
για την επιτήρηση του φω-
τοβολταϊκού συστήματος

Μέτρηση πρόσπτωσης ηλιακής ακτινοβολίας, 
θερμοκρασίας φωτοβολταϊκών πλαισίων κα-
θώς και προαιρετικά της θερμοκρασίας του 
περιβάλλοντος και της ταχύτητας του ανέμου

Διαρκής σύγκριση θεωρητικής/πραγματικής 
τιμής (Βαθμός απόδοσης) στην δικτυακή 

πύλη Sunny Portal για την αποφυγή ενδεχόμε-
νης απώλειας απόδοσης

Απλή εγκατάσταση. Δυνατότητα μετά-
δοσης δεδομένων και τροφοδοσίας 

τάσης μέσω ενός καλωδίου
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SMA Solar Technology AG

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Sunny SenSorBox

www.SMA-Hellas.com

Sunny SensorBox

Σχηματική παράσταση του Sunny SensorBox

Διεπαφές
προς τον καταγραφέα δεδομένων
Εσωτερικός αισθητήρας
Ηλιακή ακτινοβολία

Εξωτερικός αισθητήρας
Θερμοκρασία φωτοβολταϊκού πλαίσιου

Προαιρετικοί αισθητήρες
Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Μέτρηση αέρα

Τροφοδοσία τάσης
μέσω αγωγού RS485

Είδος προστασίας
σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60529
Μηχανολογικά μεγέθη
Πλάτος / Ύψος / Βάθος σε mm
Βάρος

Διεπαφή RS485 του Sunny WebBox

Δομοστοιχείο ASI,
ακρίβεια ±8 %

Περιοχή μετρήσεων 0 ... 1500 W/m²

Επικολλούμενος αισθητήρας από 
λευκόχρυσο (PT100)

Περιοχή μετρήσεων –40 °C ... +125 °C
Ακρίβεια ±0,5 °C

Αισθητήρας από λευκόχρυσο (PT100)
Περιοχή μετρήσεων –25 °C ... +85 °C

Ακρίβεια ±0,5 °C
Εξωτερικός αισθητήρας ανέμου 

Thies Clima
Περιοχή μετρήσεων 0,8 m/s ... 40 m/s

(μεγ. 60 m/s για μικρό χρονικό 
διάστημα)

Ακρίβεια ±0,5 m/s

μέσω εξωτερικού τροφοδοτικού 
(Power Injector)

IP65

120 / 90 / 50
500 g


