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Zaawansowany model do optymalizacji mocy
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Streszczenie
Niniejszy raport zawiera przegląd wyników badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Południowej Danii, w którym porównano 
zaawansowaną technologię optymalizacji systemów fotowoltaicznych firmy SMA z innymi formami optymalizacji w różnych warun-
kach zacienionych i niezacienionych. Główne wnioski płynące z raportu dotyczą mocy wyjściowej, długofalowego uzysku energii, 
niezawodności, utrzymania, a także bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa instalatorów. W dokumencie opisano również 
kluczowe różnice między priorytezacją i rozwiązaniami dotyczącymi bezpieczeństwa i wyłączania awaryjnego w Ameryce Północnej 
i Europie, a także przeanalizowano opcje rozwiązań SMA w obu regionach. 

Stan optymalizacji mocy
Dla większości właścicieli systemów foto-
woltaicznych energia słoneczna stanowi 
istotną inwestycję wiążącą się z określo-
nymi oczekiwaniami przewidywalnych zy-
sków finansowych. Zyski te są uzależnione 
od kluczowych czynników obejmujących 
moc wyjściową (efektywność) oraz uzysk 
energii w funkcji czasu (długofalowy uzysk 
energii). Przez ponad 30 lat specjaliści od 
instalacji fotowoltaicznych byli skoncentro-
wani na tych dwóch kryteriach, chcąc do-
starczyć klientom najlepsze rozwiąznia. 

Podczas gdy większość systemów foto-
woltaicznych ze względów oczywistych 
projektuje się pod kątem absorpcji nieza-
słoniętego i niezacienionego światła, to 
jednak zacienienie pojawia się w określo-
nych sytuacjach. Sporo czasu, wysiłków i 
koncepcji poświęcono na eliminację niepo-
żądanych efektów zacienienia systemów 
fotowoltaicznych. Chociaż żadne rozwią-
zanie nie jest w stanie przekształcić cienia 

w światło, dostępne są metody maksy-
malizacji mocy niezacienionych modu-
łów fotowoltaicznych oraz minimaliza-
cji negatywnego wpływu zacienienia.

Strategie zminimalizowania skutków 
zacienienia różnią się w zależności od 
miejsca i wielu innych czynników. Naj-
bardziej rozpowszechnione podejście 
na amerykańskim fotowoltaicznym rynku 
mieszkaniowym zakłada próbę optymali-
zacji wytwarzania energii na każdym mo-
dule fotowoltaicznym przy zastosowaniu 
kompleksowego montażu komponentów. 
Podczas gdy model ten wykazywał zale-
ty w porównaniu z przestarzałą techno-
logią łańcuchową, nowoczesny rodzaj 
optymalizacji wykazał, że może poprawić 
uzysk energii przy jednoczesnym znaczą-
cym zmniejszeniu liczby komponentów 
i złożoności systemu. Kolejne wskaźniki 
awaryjności tym samym zwiększają nie-
zawodność systemu oraz uzysk energii w 
perspektywie długofalowej. 

Obecne założenia
Jeden z poglądów zakłada, że umieszcze-
nie niewielkich urządzeń elektronicznych 
pod każdym modułem fotowoltaicznym 
w systemie pozwala zoptymalizować 
generowanie mocy. Te komponenty są 
powszechnie znane jako optymalizatory 
stałoprądowe. Mogą być również okre-
ślane jako przetworniki mocy na poziomie 
modułowym (MLPE). Ich praca polega na 
przetwarzaniu lub zmienianiu parametrów 
mocy poprzez zwiększanie i obniżanie 
napięcia oraz prądu dla każdego modu-
łu fotowoltaicznego. Może to zwiększyć 
uzysk energii, zwłaszcza w określonych 
warunkach, choćby w sytuacji silnego za-
cienienia modułów fotowoltaicznych, acz-
kolwiek ma to swoją cenę. Rozwiązanie 
to wiąże się z kniecznością stosowania 
wielu złożonych podzespołów i stabilnych 
warunków pracy. Wiąże się też z niesprzy-
jajacymi warunkami instalacji i serwisu.  
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PRZYKŁADOWA INSTALACJA

ok. 2 000
komponentów

ok. 60 000
komponentów

200 OPTYMALIZATORÓW MOCY
(1 NA MODUŁ) 

FALOWNIKSUNNY TRIPOWER CORE1

WIĘCEJ ENERGII PRZY MNIEJSZEJ LICZBIE ELEMENTÓW

Firma SMA opracowała model optymali-
zacyjny udoskonalający obecną metodo-
logię przemysłową poprzez minimalizację 
efektów zacienienia oraz zwiększenie 
wytwarzania mocy przy jednoczesnym 
zmniejszeniu liczby komponentów w sys-
temie. Dlaczego liczba komponentów 
ma znaczenie?

Jak wiadomo, istnieje silny związek między 
złożonością systemu a współczynnikiem 
jego awaryjności. Obniżenie stopnia 
złożoności oraz liczby komponentów 
w systemie pozwala zmniejszyć ogól-
ny współczynnik awaryjności. Mając 
to na uwadze, firma SMA opracowała me-
todę optymalizacji mocy, która w większo-
ści przypadków pozwala wygenerować 
większą moc w porównaniu z tradycyjny-
mi optymalizatorami przy równoczesnym 
zwiększeniu długofalowego uzysku ener-
gii z instalacji fotowoltaicznej.

PRAWO LUSSERA
Prawo Lussera jest koncepcją inżynierii systemowej. Jest to wskaźnik niezawodności 
stanowiący, że niezawodność serii komponentów jest równa iloczynowi indywidu-
alnych niezawodności komponentów. Prawo Lussera jest często opisywane jako 
idea zakładająca, że system seryjny jest słabszy niż jego najsłabsze ogniwo, 
ponieważ niezawodność iloczynowa serii komponentów może być mniejsza niż 
komponent o najmniejszej wartości.

Można to opisać następującym równaniem:

(niezawodność systemu = niezawodność komponentu 1 x niezawodność 
komponentu 2...)

Przykład 1 -- System składający się z dwóch komponentów 
Rs = 0,90 x 0,80 = 0,72

Przykład 2 -- System obejmujący 1, 2, 10, 100 komponentów 
Bądź jeżeli wszystkie komponenty są uznawane jako wykazujące tę samą 
niezawodność (0,99), z czego wynika niezawodność systemowa 

1 komponentu: Rs = 0,99 
2 komponentów: Rs = 0,99 x 0,99 = 0,98 
10 komponentów: Rs = 0,99 ^10 = 0,90 
100 komponentów: Rs = 0,99^100 = 0,37
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UNIWERSYTECKIE STUDIUM PORÓWNAWCZE
Ten model generowania mocy został ostatnio zbadany przez Uniwersytet Południowej Danii.. Inżynierowie uniwersyteccy przetestowali 
trzy różne systemy. Dwa obejmowały wiodące rozwiązania z zakresu optymalizatorów stałoprądowych na poziomie modułowym, 
trzeci opierał się na opatentowanej przez SMA autorskiej optymalizacji na poziomie łańcuchowym – ShadeFix. Stwierdzono, co 
następuje:

 » Optymalizacja ShadeFix okazała się 
lepsza niż tradycyjna optymalizacja 
na poziomie modułowym w warun-
kach braku zacienienia. 

 » Optymalizacja ShadeFix okazała 
się lepsza niż tradycyjna optymali-
zacja na poziomie modułowym w 
warunkach obejmujących lekkie i 
umiarkowane zacienienie. Warunki 
zacienienia obejmowały sytuacje przej-
ściowego zachmurzenia oraz występo-
wania przeszkód dachowych w postaci 
konarów drzew, kominów, przewodów 
wentylacyjnych i okien mansardowych. 
W takich przypadkach tradycyjne opty-
malizatory stałoprądowe pochłaniały 
więcej energii, niż były w stanie wypra-
cować. 

 » Optymalizacja ShadeFix prześci-
gnęła tradycyjną optymalizację na 
poziomie modułów działających w 
warunkach braku źródeł cienia, acz-
kolwiek w czasie pochmurnych dni, 
ponieważ urządzenia na poziomie mo-
dułów pochłaniają więcej energii, niż jej 
wytwarzają w trybie przyrostowym. 

 » Tradycyjne optymalizatory na poziomie 
modułowym jedynie wytwarzały więcej 
mocy, podczas gdy moduły fotowolta-
iczne w ramach tego samego łańcucha 
doświadczały zupełnie odmiennego na-
tężenia napromieniowania przez cały 
dzień. Uwzględniały one scenariusze 
całkowitego i permanentnego zacienie-
nia, różne zorientowania na tym samym 
łańcuchu, a także znaczne niedopaso-
wanie – scenariusze, które często 

wynikają z oszczędnego projektu 
systemu. 

 » Straty mocy roboczej w ciągu dnia 
podczas stosowania tradycyjnych 
optymalizatorów na poziomie mo-
dułów skutkowały zmniejszonym 
łącznym uzyskiem energii w porów-
naniu z rozwiązaniem optymalizacyj-
nym ShadeFix firmy SMA.

 » Tradycyjne urządzenia MLPE wią-
żą się ze stosunkowo wysokim 
ryzykiem awarii każdego systemu 
wykorzystującego MLPE ze względu na 
dużą liczbę komponentów. Chociaż w 
badaniu nie ekstrapolowano strat mocy 
spowodowanych spodziewanymi awa-
riami, jednak wskazano ich negatywny 
wpływ na uzysk energii w całym okresie 
eksploatacji. 

Wnioski z badania wskazują na to, że w większości systemów fotowoltaicznych optymalizacja ShadeFix firmy SMA 
przewyższa tradycyjną optymalizację stałoprądową na poziomie modułowym, wytwarzając więcej energii w skali 
roku przez cały oczekiwany okres zdatności użytkowej systemu.
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https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/cie/optimizer+for+pv+modules+ver11_final.pdf
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Jak zauważono w badaniu, oprócz gene-
rowania większej ilości energii niż tradycyj-
ne technologie na poziomie modułowym, 
optymalizacja ShadeFix ma jeszcze 
jedną zaletę: znaczącą redukcję liczby 
komponentów. W typowej komercyjnej 
instalacji o mocy 50 kW system SMA 
może zawierać maksymalnie ~2000 kom-
ponentów elektronicznych. Wszystkie są 
umieszczone w osłonie odpornej na dzia-

łanie zjawisk atmosferycznych, a ponadto 
są łatwe w serwisowaniu i wymianie. 

Dla porównania, system o mocy 50 kW 
wykorzystujący konwencjonalne optyma-
lizatory na poziomie modułowym może 
obejmować 60 000+ komponentów elek-
tronicznych. Większość tych elementów 
elektronicznych jest schowana w szczel-
nych osłonach umieszczonych pod modu-

łami fotowoltaicznymi i jest narażona na 
działanie wilgoci i zmiennych temperatur. 
Należy podejmować dodatkowe działa-
nia mające na celu zabezpieczenie ich 
przed poważniejszymi czynnikami pogo-
dowymi i szkodnikami. 

Jeżeli jeden z komponentów ulegnie awarii, 
w większości przypadków konieczna jest 
interwencja serwisowa na dachu, usunięcie 

DŁUGOFALOWA PRODUKCJA, NIEZAWODNOŚĆ I KOSZTY SERWISOWE

SMA 
ShadeFix

Konwencjonalne optymalizatory modułowe

Usterka jednego 
komponentu =

 »  Wejście na dach
 »  Usunięcie złączy
 »  Usunięcie osprzętu
 »   Usunięcie modułów 

fotowoltaicznych
 »  Ponowna instalacja 
 złączy, osprzętu,  
 i modułów
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trwałych i półtrwałych złączy, modułów 
fotowoltaicznych oraz mocowań co z ko-
lei wiąże się z koniecznością ponownej 
ich instalacji. Dodatkowe komponenty i 
złącza skutkują ponadto zwiększonym 
ryzykiem awaryjności, a także zwiększo-
nym zagrożeniem pożarowym ze strony 
wadliwych podzespołów, co zostanie 
szczegółowo opisane w dalszej części 
raportu. Dodatkowo wymóg serwisowy 
wprowadza trudną do oszacowania czę-
stotliwość i przypadkowość do modelu 
biznesowego instalatorów, co negatyw-
nie wpływa na harmonogram prac, logi-
stykę i koszty. 

Na rynkach, gdzie urządzenia MLPE 
zgodnie z przepisami prawa muszą dys-
ponować funkcją wyłączania, SMA wy-
korzystuje certyfikowane urządzenia 
SunSpec do szybkiego wyłączania. 
Pomijają one przyrządy do konwer-
sji mocy, co zmniejsza liczbę kompo-
nentów MLPE do 50% liczby kompo-
nentów stosowanych w tradycyjnych 
optymalizatorach na poziomie mo-
dułowym. Wykorzystanie optymalizacji 
SMA ShadeFix pozwala systemom zwięk-
szyć generowanie mocy i efektywność 
długofalowego uzysku energii oraz obni-
żyć koszty utrzymania.

Efekt długofalowego uzysku energii jest 
ponadto w modelu ShadeFix wzmocniony 
przez odpowiednio dostosowany stan-
dard wsparcia technicznego. Integratorzy 
stawiający na tradycyjną optymalizację 
wytwarzania energii na poziomie moduło-
wym najprawdopodobniej muszą mierzyć 
się ze zwiększoną awaryjnością urządzeń. 
Każda awaria jest dla właściciela systemu 
równoznaczna z utratą uzysku energii, 
a wysyłanie serwisanta w celu wymiany 
niesprawnych jednostek jest nieefektywne 
i kosztowne. Instalatorzy są zazwyczaj 
ograniczeni do wymiany tradycyjnych 
optymalizatorów stopniowo, co oznacza, 
że te przyrostowe straty energii sumują się 
w czasie, wpływając na cały portfolio sys-
temów instalatora. W dodatku ta strategia 
serwisowa naraża właściciela systemu na 
trudności w znalezieniu zamienników wy-
kazujących się kompatybilnością wstecz-
ną, jako że producenci często aktualizują 
swoje autorskie technologie, co nierzadko 
powoduje problemy instalacyjne i opera-
cyjne w przypadku korzystania ze star-
szych modeli. 

Strategia optymalizacyjna ShadeFix 
jest oparta na mniej skomplikowanych 
urządzeniach zakładających zmniej-
szony udział elektroniki, co pozwala 

zmaksymalizować uzysk w perspekty-
wie długofalowej. Aby jeszcze bardziej 
usprawnić działania serwisowe, ShadeFix 
wykorzystuje zautomatyzowane funkcje 
systemu SMA Smart Connected, co znacz-
nie zmniejsza zapotrzebowanie na usługi 
serwisowe. Smart Connected czynnie mo-
nitoruje stan falowników, automatycznie 
sygnalizuje problemy instalatorom oraz 
wysyła instrukcje dotyczące naprawy, a 
nawet wymiany urządzeń. Pozwala to 
oszczędzić instalatorowi wyjazdów ser-
wisowych w celu dokonania diagnozy, 
zmniejszając ich liczbę o połowę. 

50%

SMA Smart
Connected 

zmniejsza liczbę inter-
wencji serwisowych

o połowę

Bezpieczeństwo z SunSpec
The SunSpec Alliance to 
organizacja handlowa 
zrzeszająca ponad 100 
podmiotów przemysłowych 
z branży instalacji solarnych 
i magazynowania energii 
z Ameryki Północnej, Eu-
ropy i Azji. Jej celem jest 
ustanowienie standardów 
umożliwiających interoperacyjność 
systemową zgodnie z zasadą  
„plug & play”.

Szybkie  
zamknięcie
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Oprócz kwestii wytwarzania energii, pod-
nosi się zwykle argumenty za integracją 
tradycyjnych urządzeń na płaszczyźnie 
modułowej w celu szybkiego wyłączania 
lub realizacji funkcji bezpieczeństwa.  Acz-
kolwiek stosowanie tej funkcji różni się 
w Ameryce Północnej, Europie i innych 
regionach świata, a ponadto toczy się 
debata na temat jej wpływu na bezpie-
czeństwo i zagrożenie pożarowe oraz 
efektywność i niezawodność systemu. 
W odniesieniu do tej funkcji ważna jest 
ocena zarówno zakładanych wyników 
jak i wpływu na osoby mające styczność 
z systemem.

Rozważając kwestie stosowania modu-
łowych urządzeń zmniejszających moc 
przytacza się zazwyczaj argument bez-
pieczeństwa służb szybkiego reagowania. 
Zredukowanie napięcia w systemie jest 

ważne w przypadku, gdy służby szybkie-
go reagowania mają kontakt z odsłonięty-
mi przewodami oraz zasilanym systemem. 
Przepisy amerykańskie ustanowiły limit 
80 V, który nadal może stanowić zagro-
żenie, ale zapewnia bezpieczniejsze oto-
czenie niż brak jakichkolwiek wymogów. 
Poza tym najlepsze praktyki gaszenia po-
żarów stale zalecają zachowanie szcze-
gólnej ostrożności i stosowanie prewencji 
w przypadku walki z pożarem tam, gdzie 
występują instalacje fotowoltaiczne. 

W takim otoczeniu decydujące znaczenie 
ma zachowanie zgodności z przepisami 
poprzez stosowanie metody maksymalizacji 
bezpieczeństwa i w pełni zgodnej z wymo-
gami dotyczącymi szybkiego wyłączania, 
jednakże nierealizowanej kosztem długofa-
lowej produkcji energii. Wykorzystując stan-
dard komunikacyjny SunSpec oraz certyfiko-
wane urządzenie do nagłej redukcji mocy 
SunSpec, firma SMA opracowała roz-
wiązanie dla obiektów handlowych, 
które redukuje liczbę dachowych po-
dzespołów elektronicznych i minimali-
zuje wielostronne zagrożenie zarówno 
dla służb szybkiego reagowania jak i 
instalatorów. 

Sygnał szybkiego wyłączenia SunSpec 
to zwykłe tętnienie emitowane przez linie 
zasilające DC. Jego odbiornik, zlokalizo-
wany przy module fotowoltaicznym, jest 
niewielkim urządzeniem zwiększającym 
bezpieczeństwo służb szybkiego reago-
wania, a także eliminującym wiele typo-
wych problemów. W przeciwieństwie do 
tradycyjnych optymalizatorów stale i ak-
tywnie przemieniających moc, pochłania-
jących energię, generujących ciepło i pod-
legających zużyciu, urządzenie SunSpec 
działa pasywnie. Dzięki temu zużycie 
energii urządzenia SunSpec jest znikome. 
Można je wstępnie skonfigurować na zie-
mi i tym samym skrócić czas instalacji na 
dachu. Wreszcie, urządzenie działające 
w oparciu o sygnał SunSpec jest zaprojek-
towane w sposób umożliwiający interope-
racyjność, co oznacza, że w przypadku 
wycofania się dostawcy z rynku, integrator 
nie będzie miał trudności z serwisowaniem 
lub wymianą własnego rozwiązania. 

Ważne jest również, aby zbadać 
powody, dla których rynki światowe 
nie przyjęły podobnych regulacji.

GLOBALNE RÓŻNICE W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z REGULACJAMI

DYSKUSJA W EUROPIE NT. ZAGROŻENIA POŻAROWEGO
W regionach, gdzie nie obowiązuje wyłą-
czanie mocy na poziomie modułów, poda-
je się trzy zasadnicze powody: zagrożenie 
dla instalatorów, złudne poczucie bezpie-
czeństwa oraz zwiększone zagrożenie 
pożarowe.

W przypadku wdrożenia redukcji mocy na 
poziomie modułów warunki wymagają od 
instalatorów, by spędzali więcej czasu na 
dachu, co naraża ich na ryzyko upadku.  
Według ustaleń OSHA z 2018 r. „główną 
przyczyną śmierci pracowników branży 
budowlanej w sektorze prywatnym był 
upadek, a w dalszej kolejności uderzenie 
przez przedmioty, porażenie prądem elek-
trycznym oraz przygniecenie/zmiażdże-
nie.” Upadki stanowiły 33,5% wszystkich 
wypadków śmiertelnych na budowach. 

Obligując personel do spędzania dodatko-
wego czasu na dachu w celu instalowania 
i serwisowania urządzeń mających zmniej-
szyć potencjalne zagrożenie dla służb 
szybkiego reagowania, przepisy znacznie 
zwiększają ryzyko upadku instalatorów 
w celu zmniejszenia zagrożenia dla służb 
szybkiego reagowania związanego ze 
zmniejszaniem mocy. 

Oprócz zwiększonego niebezpieczeń-
stwa, z jakim mierzą się eksperci od foto-
woltaiki, zastosowanie dużej liczby 
urządzeń elektronicznych na dachu 
również wskazano jako potencjalne 
zagrożenie pożarowe, zwiększające 
prawdopodobieństwo uszkodzenia mienia 
i narażenia służb szybkiego reagowania na 
zagrożenie związane z właśnie takim zda-
rzeniem, czego branża stara się uniknąć.

Czynniki zagrożenia pożarowego

Przyroda

Pogoda

Liczba  
komponentów

Niedopasowanie  
złączy
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Ta sprawa wypłynęła ostatnio w ramach 
szeroko komentowanego sporu między 
potentatem sprzedaży detalicznej Wal-
mart a integratorem systemów solarnych 
Tesla. W efekcie firma Walmart pozwała 
firmę Tesla z powodu kilku pożarów po-
wstałych po zainstalowaniu na dachach 
240 sklepów systemów fotowoltaicznych, 
domagając się ich usunięcia. Rozprawę 
szeroko komentowano w mediach. Zgod-
nie ze stanowiskiem Walmart doszło do 
rażącego niedbalstwa. Złącza dachowe 
były kluczowym punktem pozwu. 

Chociaż sprawa została rozstrzygnięta 
polubownie i strony oświadczyły, że nie 
doszło do awarii, rozprawa pokazała, jak 

ważna jest redukcja liczby komponentów 
dachowych ze złączami. Przy mniejszej 
liczbie złączy, przewodów i komponen-
tów elektronicznych na dachu integrato-
rzy mogą zmniejszyć ryzyko awarii lub 
pożaru. 

Podczas gdy na światowych rynkach 
różnie podchodzi się do tej kwestii 
jedna rzecz jest niezmienna: Opty-
malizacja ShadeFix SMA podejmuje 
problem funkcji bezpieczeństwa za 
pośrednictwem modelu uwzględ-
niającego przepisy, maksymalizuje 
produkcję energii oraz długofalowy 
uzysk energii i zmniejsza ryzyko biz-
nesowe.

STUDIUM TÜV RHEINLAND / FRAUNHOFER ISE

GŁOŚNE NIEPOWODZENIA FINANSOWE

PIERWSZORZĘDNY MODEL OPTYMALIZACJI MOCY

W opracowaniu opublikowanym przez 
Departament Energii Stanów Zjednoczo-
nych autorstwa uznanej instytucji repre-
zentującej dziedzinę bezpieczeństwa, tj. 
TÜV Rheinland, oraz instytutu badań na-
ukowych i technologicznych działającego 
w skali globalnej, tj. Fraunhofer Institute for 
Solar Energy Systems, eksperci zbadali 
ryzyko wystąpienia pożaru w systemach 
fotowoltaicznych. W wyniku badań swier-
dzono, że „często komponenty zabezpie-
czające jak bezpieczniki i przełączniki są 

wbudowane w część stałoprądową syste-
mów fotowoltaicznych. Każdy dodatkowy 
komponent stanowi ryzyko dodatkowych 
punktów styku i innych źródeł awarii. To 
samo dotyczy instalacji przełączników w 
okablowaniu DC, co wpływa na zagro-
żenie sytuacjami pożarowymi w systemie 
fotowoltaicznym. Dodatkowe przełączniki 
stanowią dodatkowe źródło awarii. 

Standardowe moduły fotowoltaiczne są 
wyposażone w dwa złącza stałoprądowe. 
Każde dołączone urządzenie MLPE wpro-
wadza cztery dodatkowe złącza. W przy-
padku potrojenia liczby przewodów i złą-
czy mogących poluzować się z biegiem 
czasu lub ulec uszkodzeniu z powodu 
niedopasowania ze względu na różnych 
producentów zwiększa się ryzyko związa-
ne z przedostaniem się wody, zjawiskami 
atmosferycznymi, warunkami naturalnymi, 
awarią oraz pożarem.

Podczas gdy tradycyjna optymalizacja na poziomie modułów wyeliminowała niektóre problemy występujące 
w pierwszych systemach fotowoltaicznych, zaprezentowana zaawansowana technologia optymalizacyjna 
ma na celu zwiększenie zarówno mocy wyjściowej systemu jak i długofalowego uzysku energii przy poprawie 
bezpieczeństwa instalatorów i minimalizacji ryzyka interwencji serwisowych. Integratorzy mogą dowiedzieć się więcej 
o SMA ShadeFix oraz certyfikowanych urządzeniach do zmniejszania mocy SunSpec, odwiedzając www.SMA.de,  
www.SMA-America.com, lub kontaktując się ze swoim regionalnym przedstawicielstwem SMA.

Źródła

Prof. nadzw. Wulf-Toke Franke, The Impact of Optimizers for PV-Modules, studium naukowe, Uniwersytet Południowej Danii, maj 2019 r.

Sepanski i in., „Assessing Fire Risks in Photovoltaic Systems and Developing Safety Concepts for Risk Minimization”,  
TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH, 2018.

Administracja Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (OSHA) www.osha.gov
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