
PHOTOVOLTAIC Solar Energy

SMI 35-3C-01

Vdc 1000
Adc 35

Vdc 1000
Adc 35

Vdc 85-264
Hz 47-62
mA 300
W < 3.5

IEC 62109, UL1741, C22.2 No. 107.1

mm 117.5 x 316 x 206.6
kg 3

°C -20° - +60°

IP65
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SMI-35

IP 65

Safety en Monitoring Interface SMI-35
(in optie voor IndOP™)

Ingang (DC)
Max. spanning ingang
Max. stroomsterkte ingang
Aansluiting ingang 3 x MC4 compatibel

Uitgang (DC)
Max. spanning ingang
Max. stroomsterkte ingang
Aansluiting uitgang Ja

Ingang (AC)
Spanning AC
Frequentie AC
Maximale stroomsterkte ACrrent
Nominaal opgenomen stroom

Andere eigenschappen
Scherm LCD en LED voor volledig statusoverzicht
Monitoring op afstand Ja
Veiligheidsspanning module DC Ja
Master on-site onderbreking Ja
Bliksembescherming Ja
Aflezen omvormerdata Ja
Communicatie RS-485, RS-232, Ethernet, ZigBee (in optie)

Conformiteit met de standaarden

Uitstoot IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-11, 
IEC 61000-3-12, FCC part15 class B

Veiligheid

Specificaties voor de installatie
Afmetingen (L x D x H)
Gewicht
Temperatuurbereik
in werking
Beschermingsniveau
Materiaal Polycarbonaat

SolarEdge power optimizers hebben een ingebouwd veiligheidssysteem om gevaren te voorkomen. 
Wanneer de optimizers aangesloten zijn, werken de zonnemodules normaal zolang het signaal 
van de SMI Interface voortdurend hernieuwd wordt. Valt dit signaal weg, dan gaan de optimizers
automatisch in veiligheidsmodus en stoppen ze de DC-zijde en de spanning van modules en string-
kabels.

PRODUCTGARANTIE: 12 jaar

Als hij aan een niet-SolarEdge omvormer wordt aangesloten, kan de power optimizer OPI 300-LV 
optioneel aan een SolarEdge SMI Safety & Monitoring Interface SMI worden gekoppeld, zodat u van 
de volgende extra voordelen kunt genieten:

• Monitoring op module- en stringniveau, systeem van intelligente meldingen
• Maximale veiligheid bij de installatie, onderhoud en brandbestrijding: de SafeDC™-functie  

activeert automatisch de veiligheidsspanning per module bij een stroomonderbreking 
• Compatibel met tal van niet-SolarEdge omvormers
• Opslag van gegevens van de module-productie, gemeten per power optimizer, 

en van de omvormergegevens
• Monitoring mogelijk online en op mobiele toestellen
• Communicatie met RS232, RS485 of Ethernet
• Verminderde onderhoudskosten
• Gemakkelijke installatie
• IP65: gecertificeerd voor een installatie buiten

 * U vindt een lijst met de ondersteunde niet-SolarEdge omvormers onder: http://www.solaredge.com/articles/se-supported-devices.
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