
Sunny Webbox

Sunny Webbox
Ο επαγγελματικός ημερολογιακός καταγραφέας δεδομένων 

Επιτήρηση εγκατάστασης, τηλεδιάγνωση, αποθήκευση δεδομένων και οπτική απεικόνιση: το Sunny WebBox αποτελεί την κεντρι-
κή μονάδα επικοινωνίας του δικού σας φωτοβολταϊκού συστήματος. Από την πλευρά της εγκατάστασης συλλέγει διαρκώς όλα 
τα δεδομένα από τους μετατροπείς και σας δίνει έτσι τη δυνατότητα, να ελέγξετε οποιαδήποτε στιγμή την τρέχουσα κατάσταση 
της εγκατάστασής σας. Ως ημερολογιακός καταγραφέας δεδομένων πολλαπλών λειτουργιών παρέχει και άλλες δυνατότητες 
όπως την ένδειξη, την αρχειοθέτηση και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων. Το Sunny WebBox είναι η σωστή επιλογή 
για κάθε απαιτητικό φορέα αξιοποίησης φωτοβολταϊκού συστήματος, ο οποίος επιθυμεί την καταχώρηση των δεδομένων της 
εγκατάστασης χωρίς διακοπή. Ακόμη και σε απομακρυσμένα σημεία όπου δεν υπάρχει δίκτυο DSL ή τηλεφωνική σύνδεση, το 
φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να παρουσιάσει τα δεδομένα μέτρησης στο Sunny Portal μέσω του προαιρετικού μόντεμ GSM.

 Ασφάλεια
> Συνεχής έλεγχος του 
 φωτοβολταϊκού συστήματος
> Ασύρματη επιτήρηση 
 εγκατάστασης μέσω Bluetooth
> Έγκαιρος εντοπισμός 
 σφαλμάτων λειτουργίας
> Καταγραφή ενεργειακής 

απόδοσης
> Ασφαλής αποθήκευση 
 δεδομένων και αξιολόγηση 

μέσω MS Excel

 Φιλικό προς το χρήστη
> Διάγνωση και ρύθμιση 

εγκατάστασης με κάθε Η/Υ 
(Windows, Linux, Mac OS)

> Αυτόματη μετάδοση 
 δεδομένων σε επιλεγμένα 

χρονικά διαστήματα
> Δωρεάν επεξεργασία δεδομέ-

νων και γραφική απεικόνιση 
στο διαδίκτυο μέσω της πύλης 
Sunny Portal



Διαχείριση του φωτοβολταϊκού 
συστήματος

Το Sunny WebBox καταγράφει και 
αποθηκεύει συνεχώς και σε πραγματι-
κό χρόνο όλα τα διαθέσιμα δεδομένα 
έως και 50 μετατροπέων: επιπλέον, πα-
ρέχει δυνατότητα επιλογής και μεταβο-
λής των παραμέτρων των μετατροπέων. 
Μπορείτε έτσι να προσαρμόσετε για 
παράδειγμα τις παραμέτρους από το 
Sunny WebBox.

Μέσω του Sunny WebBox μπορείτε 
να λαμβάνετε πληροφορίες για την 
τρέχουσα κατάσταση του συστήματός 
σας και να κάνετε έγκαιρη διάγνωση 
των πιθανών βλαβών. Ανεξάρτητα 
από το που βρίσκεστε –είτε στο σπίτι 

σας, είτε στο γραφείο σας ή σε ταξί-
δι– το μόνο που απαιτείται για να έχετε 
πρόσβαση στα δεδομένα του Sunny 
WebBox είναι ένας υπολογιστής με 
μηχανή αναζήτησης και σύνδεση στο 
διαδίκτυο.

Η επικοινωνία μεταξύ του Sunny Web-
Box και των μετατροπέων διεξάγεται 
μέσω Powerline ή διεπαφής RS485.

Διαχείριση δεδομένων

Για τη διαχείριση των δεδομένων 
με επαγγελματικό τρόπο, το Sunny 
WebBox σας παρέχει πολλαπλές δυ-
νατότητες. Οι καταγεγραμμένες τιμές 
απόδοσης, που σας δίνουν λεπτομε-
ρή πληροφόρηση για την απόδοση 

Εύκολη επιτήρηση του φωτοβολταϊκού συστήματος

Sunny Webbox



του συστήματός σας, αποθηκεύονται 
στο WebBox με τη  μορφή αρχείων 
τύπου CSV ή XML. Η ανταλλαγή δεδο-
μένων μέσω FTP καθιστά τη μετάδοση 
των τιμών στον υπολογιστή σας απλή 
διαδικασία. Έτσι, μπορείτε όχι μόνο 
να αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας 
χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με την 
εγκατάσταση για μεγάλο χρονικό διά-
στημα αλλά, εάν επιθυμείτε, μπορείτε 
να δημιουργείτε, για παράδεγμα με το 
MS Excel, συνοπτικά γραφήματα και 
απεικονίσεις της ημερήσιας, της μηνιαί-
ας και της ετήσιας εξέλιξης της απόδο-
σης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Κατά τον ίδιο απλό τρόπο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί κάρτα SD (Secure 
Digital) για την ασφάλεια των δεδο-

μένων και τη μετάδοσή τους από 
το WebBox στον υπολογιστή σας. 
Εφόσον έχει συνδεθεί κάρτα SD, το 
WebBox δεν αποθηκεύει πλέον τα δε-
δομένα στον εσωτερικό δίσκο αλλά, 
αυτόματα στο προσθαφαιρούμενο 
μέσο αποθήκευσης. Εάν τα δεδομένα 
του υπολογιστή σας λαμβάνονται από 
την κάρτα SD, τότε μπορείτε να τα επε-
ξεργαστείτε περαιτέρω όπως ακριβώς 
και μέσω FTP.

Για πρόσθετη ευκολία σας παρέχετε 
δωρεάν σύνδεση του Sunny WebBox 
στην διαδικτυακή μας πύλη. Στην ιστο-
σελίδα www.SunnyPortal.com σας πα-
ρέχουμε ένα πλήρες, προδιαμορφω-
μένο περιβάλλον όπου μπορείτε –και 
χωρίς τη δική σας παρέμβαση– να 

αρχειοθετείτε, να επεξεργάζεστε και να 
απεικονίζετε τα δεδομένα σας.

Επιπροσθέτως, το Sunny Portal δημι-
ουργεί, εάν επιθυμείτε, ημερήσια και 
μηνιαία αναφορά σχετικά με την από-
δοση της εγκατάστασης και την οποία 
μπορείε να λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου. Κατά τον ίδιο τρό-
πο, η διαδικτυακή πύλη σας ενημερώνει 
άμεσα όταν το WebBox αποστείλει μή-
νυμα βλάβης. Ένα ακόμη πλεονέκτημα 
είναι ότι η αναβαθμίση του λογισμικού 
του WebBox πραγματοποιείται εντε-
λώς αυτόματα μέσω της διαδικτυακής 
πύλης. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι το σύ-
στημα επιτήρησης της εγκατάστασης 
βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στην πλέον 
επίκαιρη εκδοσή του.

Ενσωματωμένος Webserver 
για Online πρόσβαση σε όλα 

τα τρέχοντα δεδομένα από 
οποιονδήποτε υπολογιστή 

Επικοινωνία με τους μετατροπείς μέσω 
σειριακής διεπαφής (RS485) και 
Powerline (μέσω SWR-COM-USB)

Ενσωματωμένο FTP-Server 
για την αποθήκευση και 

μετάδοση δεδομένων 
στον Η/Υ 

Εντυπωσιακή παρουσίαση 
των δεδομένων της εγκατάστασης 
μέσω της μεγάλης 
ένδειξης Sunny Matrix

Προσαρμοσμένη 
επεξεργασία των 

στοιχείων μέτρησης στον 
Η/Υ του χρήστη

Επέκταση μνήμης και 
μετάδοση δεδομένων στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή με 
αφαιρούμενη κάρτα μνήμης SD

Δωρεάν και αυτόματη 
αρχειοθέτηση και 
απεικόνιση δεδομένων 
μέτρησης στο Sunny 
Portal 

Το δωρεάν λογισμικό παρουσιάσεων 
για τον υπολογιστή FlashView παράγει 

κινούμενες γραφικές απεικονίσεις για 
την ημερήρια παραγωγή, την ισχύ, τα 

οικολογικά στοιχεία και άλλα.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Sunny Webbox

Sunny Webbox
Διεπαφές
Επικοινωνία μετατροπέων

Μόντεμ

Ethernet

Επέκταση μνήμης
κάρτα SD
Διαστάσεις
Πλάτος / Ύψος / Βάθος σε mm
Βάρος
Τροφοδοσία τάσης
Τροφοδοτικό
Κατανάλωση ισχύος
Περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη λειτουργία
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
Σχετική υγρασία αέρα
Γενικά στοιχεία
Ένδειξη κατάστασης
Τρόποι τοποθέτησης

RS485 (μέχρι 50 μετατροπείς,
μέγ. 1200 m καλώδιο),
Ethernet (Sunny Central)

εσωτερικό αναλογικό μόντεμ 
(προαιρετικά),

μόντεμ GSM (προαιρετικά)
Ethernet / Σύνδεση Fast Ethernet

σύνδεση στο οικιακό δίκτυο,
Sunny Matrix και Sunny Portal

έως 2 GB

225 / 130 / 57
750 g

115 V – 230 V, 50 / 60 Hz
κανον. 4 W / έως 12 W

–20 °C ... +55 °C
5 % ... 95 %, χωρίς συμπύκνωση

ενσωματωμένα LED
ως επιτοίχια ή επιτραπέζια συσκευή

www.SMA-Hellas.com SMA Solar Technology AG


