
سیستم مدیریت حرفهاي مزارع خورشیدي

Billion Watts Technologies



Billion Watts زیرمجموعه دیگري از گروه شرکتهاي Billion است. این شرکت بر مبناي تخصــص شرکت Billion در تجمیع فناوري اطالعات و 

انرژي الکتریکی، راهکار مانیتورینگ سیســتمهاي تولید برق خورشیدي را بهصورت ماژوالر و نیز در هر استرینگ ارائه داده است بهطوري که قادر است 

تمامی جزئیات یک سـایت خورشـیدي اعم از راندمان تولید انرژي، چگالی تابش نور خورشــید، شــرایط محیطی و درجه حرارت پنلها، رطوبت و کلیه 

پارامترهاي الکتریکی را به منظور رسیدن به حداکثر بازدهی از تجهیزات سیستم تولید برق خورشیدي نمایش دهد.

این شرکت با تحقیق و توسعه مســـــتمر در خلق نوآوريهاي تکنولوژي سبز براي کمک به سرمایهگذاران انرژي خورشیدي، مالکین سایتها، مدیران 

اجرایی و پرسنل نگهداري سیستمهاي خورشیدي، سیستم پایش انرژي خورشیدي و سرویس نگهداري و تعمیرات را ایجاد کرده است.

Billion Watts درباره
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Pixel View نام سیستم پیشنهادي حرفهاي پایش انرژي خورشیدي شرکت Billion است که با فراهم آوردن اطالعات سیسـتم خورشیدي در سطح 

هر استرینگ، امکان مدیریت و پایش مزارع خورشیدي را به صورت بهینه به کاربر میدهد. این سیســــــتم امکان شناسایی دقیق نقاط ضعف و قوت 

نیروگاه خورشیدي را براي کاهش خطا و باال بردن توان تولیدي و کارایی تجهیزات فراهم میآورد.

با پیشرفت تکنولوژي، سیستمهاي فتوولتائیک تبدیل به باصرفهترین نوع سرمایهگذاري بلندمدت شدند. همانند تمامی سیستمهاي تولید، سیستم تولید 

برق خورشیدي هم براي رسـیدن به شـرایط بهینه و حداکثر بازده، باید به خوبی مدیریت شـود. در این راسـتا، Pixel View با محوریت نمایش داده، به 

صورت نرم افزار هوشمند مبتنی بر وب براي پایش سیســــــتم خورشیدي ایجاد شده است که میتواند فرایند نگهداري و تعمیر را از یک روش دستی و 

پیچیده به یک روش مقیاس پذیر و ساده تبدیل کند.

وسیلهاي استراتژیک براي بهینهسازي راندمان تولید

 سلولهاي خورشیدي و مدیریت هزینهها

Pixel View

■  HighA ccuracy Resolution
■  String-Level Monitoring
■  Real-Time Cloud Management
■  Data-Oriented System

٣



Pixel View solar monitoring system
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97% 97% 97%

به طورکلی هر سیستم تولید برق خورشیدي آرایشی از چندین پنل خورشیدي است که براي تولید ولتاژ و جریان مناسب در حالتهاي مختلف سري و 

موازي استقرار مییابند. راندمان تولید برق یک پنل خورشیدي که تا حدي تحت تأثیر سایه ساختمانها و اجسام مجاور، گردوغبار، برف، برگ درختان 

و یا حتی فضــــــوالت پرندگان قرار داشته باشد ممکن است تا 25% کاهش یابد. Pixel View می تواند به روزترین اطالعات عملکرد هر اینورتر و 

کمباینر باکسهاي (Combiner Box) پنلهاي خورشیدي را براي مالک نیروگاه، توسعه دهندگان پروژه، بهرهبردار و هر تولیدکننده برق مســتقل 

(IPP) یک پلت فرم تعریف شده توسط کاربر فراهم آورد که به منظور نظارت بر وضعیت تولید برق به صورت Real Time و نیز جلوگیري از صدمات 

دائمی مانند آسیب دیدن سلولهاي خورشیدي استفاده خواهد شد. 

جلوگیري از تأثیرات منفی سایه در سیستم خورشیدي

 AC با تمامی برندهاي اینورتر و تجهیزات انرژي خورشیدي سازگار اسـت و میتواند میزان تولید پنلهاي هر اسـترینگ و میزان برق Pixel View

تبدیل شده در اینورترها را جمعآوري و آنالیز کند. با استفاده از پورتال مانیتورینگ Pixel View، کاربر ادمین (Administrator) میتواند به آسـانی 

و از راه دور بر میزان انرژي خورشیدي جمعآوري شده و روند تبدیل آن، نظارت داشته باشد.

سازگاري با تمامی برندها، امکان مانیتورینگ هر استرینگ

Traditional solar monitoring system

Solar Management

System

Inverter

50% 50% 50%

97% 97% 97%

Pixel View 

Unable to identify

abnormal string location
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کیفیت نامتناسب ماژول فتوولتائیک
کیفیت نامتناسب ماژول فتوولتائیککیفیت نامتناسب ماژول فتوولتائیک

  

تأثیر گرماي بیش از حد در نقاط اتصال Ÿ  
مخدوش شدن Ÿ

PID تضعیف در اثر Ÿ

اثر طول عمر Ÿ

  

تأثیر گرماي بیش از حد در نقاط اتصال Ÿ  
مخدوش شدن Ÿ

PID تضعیف در اثر Ÿ

اثر طول عمر Ÿ

Ÿ تجمع خاك، ب رف

فضولات پرندگان Ÿ

سایههاي دیگر Ÿ

کیفیت نامتناسب ماژول فتوولتائیک

  

تأثیر گرماي بیش از حد در نقاط اتصال   Ÿ

مخدوش شدن Ÿ

PID تضعیف در اثر Ÿ

اثر طول عمر Ÿ

سیسـتمهاي مانیتورینگ قدیمی مورد استفاده در تولید برق خورشیدي تنها میتواند ضعف عملکرد سیسـتم خورشیدي را نشــان دهد. کارفرماي هر 

نیروگاه همواره ملزم به ارسال تکنســینهاي حرفهاي به محل سایت و بازرسی جداگانه و فیزیکی پنلهاي خورشیدي است که نیاز به صرف هزینه و 

زمان طوالنی دارد. با استفاده از Pixel View، کاربر ادمین میتواند پنلهاي خورشیدي را به صورت یکجا بررسی کند که این امر به طور چشمگیري 

منجر به کاهش هزینههاي تعمیر و نگهداري میشود.

عوامل مؤثر بر تولید برق خورشیدي 

MPPT نامتناسب

ترکیب نامتناسب اجزا

تلفات سوئیچینگ اینورتر

تلفات خط

وضعیت هر یک از حلقههاي اتصال فتوولتائیک Ÿ

جریان الکتریکی یکسان در هر حلقه Ÿ

مقایسه تولید برق بین حلقهها Ÿ

وضعیت هر اینورتر Ÿ

بهرهوري و ردیابی MPPT، افت بار در نتیجه گـرماي  Ÿ

بیش از حد
مقایسه وضعیت اینورتر با اینورترهاي دیگر Ÿ

وضعیت هر مدار DC سري یا موازي Ÿ

وضعیت فیوز Ÿ

اتلاف جریانهاي خط AC  و DC بعد از اتصال، اتصال  Ÿ

ضعیف کابل
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مدیریت هزینهها در سیستم برق خورشیدي با استفاده از سیستم مانیتورینگ در سطح استرینگ

Pixel View
 

Optimum PV 

Monitoring
Solution

Comprehensive Features Maximize the 

Yield of PV Station
One system meets every of your 

energy management system 

requirement 

The Essence of PV Monitoring System 
Unique advanced function 

management 
User-defined intelligent operation and 

High Economical PV Serial & Parallel 

Methods 
Standardize, consistent installation method

Beneficial for PV construction, operation, 

and future expansion
Flexible, Scalable PV Monitoring Solution
Comprehensive, economic hardware & 

software design. 

The Important of PV Serial & Parallel 

Monitoring
To compensate the congenital 

deficiency of PV power generation

PV Serial & Parallel Monitoring Key 

Technology
Precise wide temperature PV serial 

monitoring 

Providing One-stop Service and 

Business Continuity
Comprehensive hardware and software 

and communication measurement

جبران کمبود ذاتی سیستم تولید برق خورشیدي

Pixel View راهکار همه جانبه مانیتورینگ سیستم خورشیدي براي 

سرمایهگذاران، مالکان، مشاوران، مدیران نیروگاه و پرسنل تعمیر و 

نگهداري میباشد که میتوانند از توانایی فناوري ما براي ایجاد مقادیر 

منحصر به فرد و پایان دادن به اثرات موانع تابش خورشید استفاده کنند.

یک راهکار کامل مانیتورینگ سیستم خورشیدي با رابط 

کاربري جامع

ما براي مانیتورینگ سیستم خورشیدي، راهکاري قابل تنظیم داراي نرمافزاري 

براي رفع تمامی نیازهاي سیستم و انتخابهاي سختافزاري کامل بر اساس 

مکان سایت، اندازه سیستم، میزان یارانه و تخفیف دولت و نرخ برق در مکان 

مربوطه ارائه دادهایم که تمام نیازهاي شما را براي مدیریت سیستم خورشیدي 

برآورده میسازد. با استفاده از رابط کاربري جامع و بسیار سازگار خود،    

Pixel View سیستم پایش انرژي خورشیدي را بسیار کارآمد و مؤثر میکند.
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دستگاه اندازهگیري رشته پنل خورشیدي بسیار دقیق با 

محدوده گسترده دماي عملکرد 

ما دستگاههاي اندازهگیري DC 16/12/4/2 استرینگ را ارائه دادهایم 

که قادرند اطالعات دقیق و جزئی تولید برق در هر استرینگ را به 

دست آورند؛ به این ترتیب کاربر ادمین میتواند از راه دور بر بهرهوري 

انرژي خورشیدي نظارت داشته باشد در نتیجه روند تعمیرات و 

نگهداري کوتاهتر شود.

تطابق پیکربندي پویاي سیستم با هر تقاضاي مدیریتی 

مدیریت پیشرفته با فیلترهاي تعمیر و نگهداري هوشمند 

تعریف شده توسط کاربر

با استفاده از امکانات قابل تنظیم براي فیلتر کردن پنلها در قسمت 

«Site Plan» کاربر ادمین میتواند براي حصول اطمینان از کیفیت 

عملکرد هر بخش از سیستم خورشیدي، پارامترهاي قابل اندازهگیري هر 

استرینگ و اینورتر را در Pixel View مشاهده نماید.

عیبیابی از راه دور و امکان تفاوتهاي رنگی براي شناسایی 

دقیق مکان سلولهاي خورشیدي دچار مشکل

با امکان مدیریت آنالین رنگبندي نمایش سیستم، Pixel View میتواند 

شرایط را با دقت بررسی کرده و بهصورت خودکار براي تشخیص فوري خطا و 

تشریح و ردیابی وضعیت آن، ارسال آالرم کند که این امر میتواند نیروگاه و 

 شرایط تعمیر و نگهداري همیشه کارآمدي براي ادمینها به همراه داشته باشد.

راهکاري همه جانبه براي مانیتورینگ سیستم خورشیدي 

که سطوح مختلف مدیریتی را راضی میکند 

Pixel View براي کاربران ادمین در راستاي اطالع از مقادیر تولید 

برق، بستر نظارتی فوقالعاده مناسبی را فراهم کرده و عکسالعمل 

فوري را امکانپذیر میسازد.

String» و مهمترین قســمت نرمافزار  Information» با مراجعه به بخش 

یعنی «Maintenance Operation»، کاربران میتوانند به ســــــرعت از 

اطالعات دقیق تولید انرژي سیســتم خورشیدي و عملکرد روزانه، هفتگی و 

ماهانه آن آگاهی یابند.

Inverter»، کاربـر ادمین مـیتواند اطالعات تولید  Information» با مـراجعه به 

برق مربوط به اینورتر را بفهمد. کاربران میتوانند تنظیمات مناســــبی شــــامل   

تفاوتهاي رنگی براي ایجاد امکان بررسی سیســــــــتم در یک نگاه و عملکرد 

اتوماتیک را انجام دهند.
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سیستم اتوماتیک محاسبه و پیشبینی بازگشت سرمایه

این سیستم امکان تعریف نرخ تعرفههاي زمانی (مانند کنتورهاي سه زمانه) و ارز رایج براي مکانهاي مختلف را به منظور محاسبه 
درآمد حاصل از سیستم فتوولتائیک و همچنین شرایط رسیدن به بهترین میزان بازگشت سرمایه (ROI) فراهم میآورد.

٨

برآورد نیازهاي مشتريهاي بینالمللی

Pixel View مجموعه کاملی از طراحی مبتنی بر وب را ارائه میدهد 

که به فروشندگان سیستم و یا توسعهدهندگان نرمافزار اجازه میدهد 

تا از تمامی مزایاي Pixel View بهره گیرند. از طریق توسعه مجدد 

سیستم سایتها و صفحات جدید و با یک نرمافزار ساده، ما میتوانیم 

راهکارهایی منطبق با نیازهاي کاربران بینالمللی که شامل نمایش 

چندزبانه براي استفاده تمام مشتريها است، تهیه کنیم.

٨

ردیابی فوري اطالعات و ساختن گزارش مقایسهاي

Substation»، کاربر ادمین میتواند  Comparison» از طریق بخش 

 ،AC میزان تولید برق ،DC اطالعات جزئی شامل میزان تولید برق

میزان نسبت کاراییDC (Performance Ratio:PR)، میزان نسبت 

کارایی AC، بهرهوري به ازاي هر کیلووات برق و به این ترتیب 

میزان بهرهوري عملکرد ابعاد مختلف نیروگاهی را مشاهده کند.

٨

Solar Management

System
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Smart Universal IoT Gateway

)3G/4G LTE Embedded)

٨

Inverter

٨

Meter

٨

Pixel View

Internet

٨

Grid
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 Pixel View سیستم مانیتورینگ برق خورشیدي قدیمی در مقایسه با

امنیت

Pixel View ن هت نها قادرا ست جریان و ولتاژ هرا سترینگ ران مایش دهدب لکه زمانی که سیسـتم هرگونه ضعف عملکرد، خطا وی ان قصـی رات شـخیص داد،پ یاما خطار 

ارسال میکند کها ینا مر میتواند خطر وجود جریانن شتیب رق وآ تش گرفتگیب ه دلیلا تصال کوتاه راب هطور قابلت وجهی کاهش دهد.

مانیتورینگ

این سیســتمن رمافزاري قوي میتواندب رايب ه حداقل رساندن هزینههايب ازرسی 

فیزیکی معمول وا فـزایشب هـرهوريت عمیـر ون گهدارين یـروگاه، علت هـر حادثه 

 غیرمعمولب رقی راب الفاصلهتشخیص دهد.

تعمیر و نگهداري

Pixel View قابلیتن مایشپ النن یروگاه را دارا میباشــــدب هن حوي که    

میتواندب رايت سریع درآ نالیز وت شـخیص هوشمند، سلولهاي خورشیدي 

معیوب راب هطور دقیق مکانیابی کرده ون مایش دهد؛ب نابراینپ رســـــنل 

نگهداري وت کنسـینهات نهان یازب هت عمیری ات میز کردن همانن احیه خاص در 

سلولهاي خورشـیدي دارند و میتوانندب ه زمان طالیی 30 دقیقهايت عمیر 

سیستم دستی ابند.

اقدام فوري براي اثرات سایهاي

هنگامیکهپ نل زیر ســـایه شــــاخهی ک درخت قرارب گیرد،ی اب رف، گردوغبار وی ا 

سـاختمانی رويآ ن ســایهب یندازدت وان خروجی ســلول کاهش مییابد.ا زآ نجا که 

سلولهاي خورشیديب هصورت سريب ه هم متصــــلاند، سلولی که در سایه قرار 

گرفتها ست، موجب کاهش جریان خروجی درب خش مشـــخصــــیا زپ نلهاي 

خورشیدي میگردد کهب هطور مستقیم روي جریان خروجی سري کاملپ نلهات أثیر 

میگذارد. Pixel Viewب ه کاربران کمک میکند که هر ســـایه راب ه محضا یجاد 

تشخیص داده وب ه منظور جلوگیريا ز خسارتی که درا ثرآ ن در سیسـتما تفاق خواهد 

افتاد واکنش مناسبیا ز خودن شان دهند.
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SG3030 (S) - RS485 و اتصال با سیم ZigBee دستگاه اندازهگیري توان سه فاز 100 تا 300 آمپر با قابلیت اتصال بدون سیم

SG6300NZL
Smart Universal IoT Gateway

(3G/4G LTE Embedded)
 

SG6300NXL
Smart Universal IoT Gateway

قابلیتهاي کلیدي

Rs485 براي ارتباط با اینورترها و سایر دستگاههاي RS485 مجهز به پورت Ÿ

ZigBee براي ارتباط با دستگاههاي ZigBee مجهز به Ÿ

پشتیبانی از حالت WAP (Wireless Access Point) و کلاینت براي اتصال  Ÿ

به گیت وي وایرلس موجود

پشتیبانی از حافظه داخلی براي ذخیره اطلاعات جمعآوري شده Ÿ

(RTC) Real-Time پشتیبانی از ساعت Ÿ

گیتويهاي (Gate Way) جامع

گیتويهاي جامع هوشمند شرکت Billion با پشـتیبانی از استانداردهاي ترکیبی پروتکلهاي ارتباطی از جمله PLC ،ZigBee ،RS-485، اترنت 

و 3G/4G LTE، به عنوان زیرساخت این سیستم ارتباطی عمل کرده و یک اتصـال قوي براي انتقال دادههاي جمعآوري شده به سیسـتم محاسبات 

Billion جهت نظارت آنالین ارائه میدهند. Watts cloud   

قابلیتهاي کلیدي

3G/4G 3 جهت پهناي باند و اتصالاتG/4G داراي ماژول Ÿ

Fail-over اتوماتیک بین پهناي باند و اینترفیس 3G/4G براي داشتن ارتباط دائمی Ÿ

RS485 براي ارتباط با اینورترها و سایر دستگاههاي RS485 مجهز به پورت Ÿ

ZigBee براي ارتباط با دستگاههاي ZigBee مجهز به Ÿ

پشتیبانی از حالت WAP (Wireless Access Point) و کلاینت براي اتصال به  Ÿ

گیت وي وایرلس موجود

پشتیبانی از حافظه داخلی براي ذخیره اطلاعات جمعآوري شده Ÿ

(RTC) Real-Time پشتیبانی از ساعت Ÿ

AC دستگاههاي اندازهگیري

ZigBee PRO  IEEE 802.15.4 سازگاري کامل با Ÿ  و

جمعآوري اطلاعات برق مصرفی و دیگر موارد مربوطه Ÿ

Ÿ توان کنترل: 0.1 تا 6 آمپر، قابلیت برنامهریزي تنظیمات جریان قطع و زمان عملکرد رلهها

< 0.5% Wh دقت اندازهگیري Ÿ

ZigBee PRO  IEEE 802.15.4 سازگاري کامل با Ÿ  و

جمعآوري اطلاعات برق مصرفی و دیگر موارد مربوطه Ÿ

< 0.5% Wh دقت اندازهگیري Ÿ

مجهز به برقگیر Ÿ

ابعاد کوچک Ÿ

T1, T2, T3, T4 داراي چهار نوع کانکتور Ÿ

ZigBee PRO  IEEE 802.15.4 سازگاري کامل با Ÿ  و

جمعآوري اطلاعات برق مصرفی و دیگر موارد مربوطه Ÿ

< 1% Wh دقت اندازهگیري Ÿ

مجهز به برقگیر Ÿ

(1P3W, 3P3W, 3P4W) پشتیبانی از تک فاز سه سیمه، سه فاز سه سیمه، سه فاز چهار سیمه Ÿ

داراي کنتاکت کمکی براي کنترل لوازم خارجی Ÿ
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SG3015 – تک فاز 15 تا 300 آمپر ZigBee سري دستگاههاي اندازهگیري انرژي هوشمند بیسیم

SG3010-iCB – ZigBee جعبه کنترلی هوشمند جریان تک فاز بیسیم



 SG3216S-16 استرینگ DC دستگاه اندازهگیري

 SG3202S/SG3204S-2/4 استرینگ DC دستگاه اندازهگیري

دستگاههاي اندازهگیري DC 2 و 4 استرینگ براي نصـــــــب روي کمباینر  

باکسهاي کوچک تا متوسط مناسب هستند که میتوانند تولید برق کل و توان 

       SG3204 و SG3202 .کلــی 2 و 4 گــروه از مدارات را اندازهگیـــري کنند

میتوانند توان هر یک از انشــعابات برق، ولتاژ جاري، جریان و دماي محیط را 

اندازهگیري کنند و وضعیت SPD را تشخیص دهند.

دسـتگاه اندازهگیري 16 اسـترینگ، به دلیل اســتفاده از قابلیتهاي اندازهگیري و محدوده 

دماي عملکرد گسترده، با دقت و پایداري بسـیار عالی در محیطهاي خشـن (Harsh) براي 

نظارت بر تولید برق در مراکز فتوولتائیک بزرگ مناسب است. با نصــب و اتصــال در باکس 

SG3216S ،DC میتواند مقدار کلی برق فتوولتائیک و برق ذخیره شـده در 16 اسـترینگ، 

همچنین پارامترهاي الکتریکی، ولتاژ، جریان الکتریکی، دماي محیط و وضعیت روشنایی در 

هر استرینگ را تشخیص دهد.

PV+

PV-

Inverter

 SG3212S-12 استرینگ DC دستگاه اندازهگیري

D براي مراکز فتوولتائیک نسـبتاً بزرگ مناسب است که  C این دستگاه اندازهگیري استرینگ

میبایسـت در کمباینر باکس DC نصـب شود و قادر است مقادیر کل پارامترهاي الکتریکی و 

میزان الکتریســــیته تولیدي ذخیره شده در مجموع 12 حلقه فتوولتائیک را اندازهگیري کند. 

همچنین میتواند پارامترهاي الکتریکی هـر حلقه، ولتاژ، جـریان الکتـریکـی، دماي محیط و 

شرایط روشنایی را نیز اندازهگیري نماید.
دادههاي به دست آمده میتواند از طریق نمایشــگر LCD تعبیه شده در دستگاه نمایش داده 

شـــوند و با اســــتفاده از RS485 جمعآوري گردند. از ویژگیهاي بارز کنترل کامپیوتري و 

مانیتورینگ از راه دور تحت شبکه، این است که SG3212S میتواند سبب حصـول اطمینان 

از تولید برق نرمال هر مدار در هر بخش از سیستم فتوولتائیک شود.

DC دستگاههاي اندازهگیري

Ground

RS-٤٨٥

Inverter + Inverter -
Solar panel +

Solar panel -

Ground

RS-٤٨٥

Inverter + Inverter -
Solar panel +

Solar panel -

Model : SG٣٢١٦

DC Strings Meter
RS-٤٨٥

ZigBee

PV+

PV-

Inverter
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لوازم جانبی سیستم خورشیدي

Model Name

Rated Current

Rated Voltage

Class of

Accuracy

@ TA 0~40℃

@ TA -40~70℃

Measure

Display

Voltage

Total Current

Total Power

Total KWh

Each String Power

Each String Current

Operation Interface

Display

Setting for string no. & ID

SPD Indicator

Comm. Interface

SPD Status Detection

Power Consumption

Working Temp. & Humidity

LCD Display Temperature Range

Dimension WxHxD(mm)

SG3216S

Total 16 Strings,

10A for each String,

Max. 160A Total

900Vdc

SG3212S

Total 12 Strings,

10A for each String,

Max. 120A Total

SG3204S

Total 4 Strings,

10A for each String,

Max. 40A Total

SG3202S

Total 2 Strings,

10A for each String,

Max. 20A Total

0.5%+0.5%FS 0.5%+1%FS

0.5%+1%FS 1%+2%FS

150Vdc~1000Vdc 40Vdc~1000Vdc

0.1A~160A 0.1A~120A 0.1A~60A 0.1A~30A

0.1kW~160kW 0.1kW~120kW 0.1kW~60kW 0.1kW~30kW

0.1kWh ~99999 kWh

0.01kW~15kW

0.01A-15A

4 buttons. N/A

5-digit LCD Display N/A

on-board setting buttons Use the DIP Switches

Red LED x 1 N/A

RS-485(Isolated Series)

Yes N/A

3W @ Rated 900V 0.5W (external 24Vdc~48Vdc)

-40℃~75℃，5%~95%RH

-40℃~70℃ N/A

٣٣٢(W) x ٦١(H) x ٣٦(D) 124(W) x 220(H) x38(D) 140(W)x 40(H) x 95(D)

SG70S-V1-0 – مانیتورینگ دما و تابش خورشید

SG90-SZ-0 – ZigBee / RS485 مبدل

ترکیب اندازهگیري، نمایش اطلاعات و قابلیت ارتباطی Ÿ

(W/M2) 2500 طیف وسیعتري از نمایش میزان تابش خورشیدي از 10 تا Ÿ

نمایشگر LCD، براي نمایش همزمان اطلاعات اندازهگیري شده با زمان واقعی Ÿ

Ÿ2 حسگر دما با قابلیت اندازهگیري دماي پانلها از 50- تا 150 درجه سانتیگراد

محدوده دماي عملکرد گسترده از 20- تا 65 درجه سانتیگراد Ÿ

عملکرد ساده با مصرف برق پایین Ÿ

درجه حفاظت IP55، مناسب براي استفاده در فضاي باز Ÿ

تبدیل پورت سریال به ارتباط بیسیم و برعکس Ÿ

Ÿ کاهش هزینههاي نصب و راهاندازي و افزایش پوشش سیگنال دهی

Ÿ محدوده دماي عملکرد گسترده از 40- تا 85 درجه سانتیگراد

Ÿ ابعاد کوچک با مصرف برق پایین

Ÿ مناسب براي استفاده در فضاي باز
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Intelligent PV Convergence

Management System (Commercial level)
PVMS-L2(30kWp~1000kWp)

Intelligent PV Convergence

Management System (Utility level)
PVMS-L3(1MWp~50MWp)

Power

Communication

Optimized PV Station for Commercial & Industrial Distribution Level

(50kW~500kW)

■  50 kW as a unit, the size is moderate.

■  Easy to modular and can be adapted 

to the size of the case

■  The construction method & standard 

is uniform.

■  Scalable for construction, 

maintenance and future expansion.

AC
Meter

String Meter

Combiner Box

String Meter

Combiner Box

String Meter

Combiner Box

1 2 10

User
Server

Local Server

Data Logger

Internet

Solar radia�on

energy monitor

1 2 12 1 2 12 1 2 12

(ZigBee / RS-485(

2 in 1
Local Server
Data Logger

1 2 30

Smart Solar Management 

System

Combiner Box

Built-in:
1.Server
2.Data collect interface
 &  logger

Data Logger

Combiner Box

1 2 30

ZigBee

1 2 30

Local Server

RS-485

Wi-Fi Fiber

Smart Solar Management 

System
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