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Communicatiesystemen

Digitale afstandslezer GA-300
Aanduiding op digitaal scherm van de actuele productie, van de totale productie en van de CO2-
besparing.
Enkel voor binnenopstelling

Afmetingen: 405x166x35 mm
Rood paneel beschermd door plexiglas

SUNNY WEBBOX met Bluetooth:
monitoring en onderhoud van grote fotovoltaïsche installaties
De bewakingsoplossing voor middelgrote tot grote PV installaties: de SUNNY WEBBOX ontvangt en 
slaat alle actuele meetwaarden en gegevens op. Zo informeert ze 24 uur per dag over de werking 
van een installatie. In noodgevallen kan snel gereageerd worden en kunnen zodoende opbrengsten 
worden veiliggesteld. Via de webbrowser kunnen alle meetwaarden worden weergegeven, 
geëvalueerd of gedownload en tevens kunnen de parameters worden gewijzigd. Alle relevante
gegevens van de aangesloten apparaten worden opgeslagen en desgewenst automatisch 
doorgegeven aan Sunny Portal. De SUNNY WEBBOX maakt het mogelijk om uw installatie voor 
centrale toegang in Sunny Portal op het internet te plaatsen.

RS485-Piggy Back en datamodule voor installatiecommunicatie
Of het nu gaat om de planning van een nieuwe PV-installatie of om de uitbreiding van een 
bestaande installatiecommunicatie: de installatieopbrengst kan met de communicatie-interfaces 
van SMA doorlopend worden bewaakt. Van PIGGY BACK tot datamodule – bekabeld of draadloos 
met Bluetooth®-technologie – biedt SMA een zelf ontwikkeld communicatiesysteem met een groot 
aantal robuuste interfaces afkomstig van industriële toepassingen. Uitbreidingen achteraf volgens 
modulair principe zijn zonder problemen mogelijk.

Bluetooth (radiotransmissie) RS485 (bekabeling)

Gebruikelijke toepassing Vooral kleine en middelgrote
PV-installaties

Vooral middelgrote
en grote PV-installaties

Voordelen Tijd- en geldbesparing Snel en betrouwbaar

Aantal toestellen
(monitoring van installatie
en omvormers)

Tot 50 per Bluetooth-net Tot 50 per RS485-bus

Bereik Tot 50 m in open ruimte
tussen de toestellen 1200 m per RS485-bus

Data-verwerkende toestellen
(bv. Sunny Beam of Sunny Webbox) Tot 4 per netwerk 1 per RS485-bus

Onder voorbehoud van technische wijzigingen zonder voorafgaande bekendmaking  |  NL  PSE 2

S.A. ACCUBEL  |  Industriestrasse 28  |  B-4700 Eupen  |  T +32 (0)87 59 16 50  |  F +32 (0)87 59 16 55  |  E-mail: info@accubel.be  |  Internet: www.accubel.be


