
 

Stworzony dla Prosumenta 

Firma SMA Solar Technology wprowadza na rynek przebojowy produkt dla małych 

dachowych instalacji fotowoltaicznych  

Nowy Sunny Boy 1.5 / 2.5 

Nowy Sunny Boy to idealny falownik dla klientów, którzy dysponując niewielką powierzchnią dachu, chcą 

produkować energię elektryczną ze słońca i wykorzystywać ją na własne potrzeby.  

 

 
 

Instalacja fotowoltaiczna dobrana do indywidualnego zapotrzebowania na energię jest gwarancją 

szybkiego zwrotu z inwestycji i ogromnych korzyści płynących z posiadania własnej elektrowni. 

Planowane wprowadzenie taryf gwarantowanych w Polsce od 2016 roku, faworyzujących małe instalacje 

fotowoltaiczne spowoduje znaczący wzrost zainteresowania produktami o mniejszych mocach i właśnie w 

ten trend wpisuje się nowy produkt SMA. 

 

Tworząc Sunny Boy 1.5 / 2.5 kierowaliśmy się oczekiwaniami ludzi, którzy świadomi swoich potrzeb, 

podążają nowoczesną drogą globalnej energetyki i chcą uczestniczyć w przełomowym procesie 

budowania niezależności energetycznej Państwa, opartego na rozproszonych źródłach energii. 



 

 

 

Elastyczny dobór, prosta i szybka instalacja oraz intuicyjna obsługa.  

Innowacyjna konstrukcja Sunny Boy 1.5 / 2.5 sprawia, że jest on łatwy w zamontowaniu, pozwala na 

szybkie podłączenie przewodów i bezproblemowe uruchomienie instalacji.  

Falownik waży tylko 9 kg i może być zawieszony przy pomocy zaledwie dwóch śrub, bez dodatkowego 

uchwytu ściennego. Uruchomienie jest równie łatwe, ponieważ bezprzewodowe połączenie z interfejsem 

użytkownika pozwala skonfigurować urządzenie w kilku krokach, bez otwierania pokrywy, a wszystkie 

informacje na temat systemu mogą być bezprzewodowo wyświetlane na ekranie telefonu komórkowego, 

tabletu, czy komputera (nawet w sytuacji braku dostępu do sieci Internet). To pozwala użytkownikowi na 

wybór pomiędzy monitoringiem lokalnym lub online za pośrednictwem Sunny Places i Sunny Portal. 

 

 

Sposób montażu i podłączenie nowego Sunny Boy 1.5 / 2.5 zostało zilustrowane na filmie 

instruktarzowym 

https://www.youtube.com/watch?v=9g_Pc9OMZxc 

Konfiguracja przez innowacyjny interfejs WEB UI została przedstawiona na kolejnej prezentacji 

https://www.youtube.com/watch?v=RZfWf0lQL4I 

Specyfikację techniczną urządzenia można pobrać z naszej strony internetowej 

http://www.sma-solar.pl/fileadmin/user_upload/SB15-25-DPL1503-V10.pdf 

 

Od połowy kwietnia, Sunny Boy 1.5/2.5 będzie dostępny w Polsce w sieci dystrybucji. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9g_Pc9OMZxc
https://www.youtube.com/watch?v=RZfWf0lQL4I
http://www.sma-solar.pl/fileadmin/user_upload/SB15-25-DPL1503-V10.pdf


 

O firmie SMA Solar Technology  

Grupa SMA jest światowym liderem w dziedzinie falowników fotowoltaicznych - kluczowych elementów 

każdego systemu PV.  

Firma SMA ma swoją główną siedzibę w Niestetal w pobliżu niemieckiego miasta Kassel oraz 

przedstawicielstwa w 21 krajach. Koncern zatrudnia na całym świecie blisko 5000 pracowników. Szerokie 

portfolio produktów SMA zawiera kompatybilne falowniki dla wszystkich typów modułów oferowanych na 

rynku oraz dla różnej wielkości systemów PV. Gama produktów obejmuje falowniki przeznaczone do 

przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz systemy wyspowe i hybrydowe technologie systemowe. Portfolio 

produktów uzupełnia kompleksowy serwis oraz zarządzenie pracą dużych parków PV.  

W Polsce, SMA Solar Technology AG od  2013 roku reprezentowana jest przez zespół SMA 

Central&Eastern Europe w którego kompetencje zalicza się sprzedaż i dystrybucję, szkolenia i doradztwo 

techniczne oraz koordynację serwisu. 

 

Kontakt: 

SMA Central & Eastern Europe  

ul. Krakowska 390, 32-080 Zabierzów, 

Polska Email: Poland@SMA-Solar.com 

Web: www.SMA-Solar.pl 

Informacje ogólne: 12 2830 667 

Sprzedaż i dystrybucja: 12 2830 668 

Doradztwo techniczne: 12 2830 665 

Serwis: 12 2830 666 

 

http://www.sma-solar.pl/

