SMA ENERGY SYSTEM HOME

Magazynowanie prądu
z energii słonecznej i jego
optymalne wykorzystanie.
Od 40 lat w łatwy i wygodny sposób umożliwiamy
korzystanie z energii słonecznej. SMA Energy System
Home pozwala we własnym zakresie wytworzyć i
wykorzystać jeszcze więcej ekologicznej energii.
Centrum systemu jest nowy falownik hybrydowy,
który umożliwia bezpośrednie wykorzystanie i
magazynowanie energii w jednym urządzeniu.

Nawet o 80% niższe
koszty energii*

Zwiększone wykorzystanie prądu
z energii słonecznej dzięki
magazynowaniu, także w
przypadku awarii sieci

* W przypadku wdrożenia wszystkich elementów i funkcji systemu energetycznego.

Bezpłatny prąd z energii
słonecznej można wykorzystywać
również wtedy, gdy instalacja
fotowoltaiczna go nie wytwarza.

Różne odbiorniki w gospodarstwie
domowym zasilane energią
słoneczną

Centrum SMA Energy System Home:
nowy falownik hybrydowy Sunny Tripower
Smart Energy.
SMA Energy System Home stanowi idealną
kombinację urządzeń najwyższej jakości, inteligentnego
układu sterowania oraz wyjątkowych usług. Modułowa
budowa doskonale sprawdza się w tworzeniu instalacji
bazowych, umożliwiając bezproblemową rozbudowę
systemu w dowolnym momencie – w zależności od
budżetu i potrzeb.

Transformacja energetyczna w
Twoich rękach.

Aplikacja SMA Energy
Aplikacja Energy App wyświetla wszystkie ważne informacje
dotyczące systemu Energy System. Umożliwia inteligentne
sterowanie wszystkimi odbiornikami energii np. procesem
ładowania samochodów
elektrycznych.

Akumulator
Akumulator umożliwia buforowanie niewykorzystanego prądu
z energii słonecznej i w razie potrzeby udostępnia go.
EV Charger
Inteligentna ładowarka EV Charger pozwala na ekologiczne
ładowanie pojazdu elektrycznego, wykorzystując wygenerenowaną energię z instalacji fotowoltaicznej – w razie
potrzeby zwiększając prędkość ładowania.

SMA ShadeFix
Wiodąca na rynku technologia ShadeFix nawet w
zacienionych obszarach pozwala osiągnąć optymalny
uzysk. Automatycznie i w każdej sytuacji.
Sunny Home Manager 2.0
Sunny Home Manager kontroluje i steruje przepływami
energii w gospodarstwie domowym, a nawet dopasowuje
się automatycznie do indywidualnych zwyczajów
użytkowników. W ten sposób do maksimum wykorzystuje
każdy system energetyczny.
SMA Smart Connected
Bezpłatny system monitoringu falowników Smart Connected
automatycznie monitoruje falownik, a w razie potrzeby
niezwłocznie rozpoczyna procedurę usuwania błędów.

* Firma SMA nie prowadzi sprzedaży akumulatorów.

Nowy trójfazowy
falownik hybrydowy.
Serce każdego domu.

Przegląd korzyści
Prosta instalacja i obsługa
• Instalacja bez otwierania pokrywy
• Intuicyjne uruchamianie za pomocą smartfonu
z aplikacją 360°
• Rozwiązanie 2 w 1: oszczędza miejsce i czas
• Bez wentylatora: cichy i wymagający niewielkich
nakładów na konserwację

Maksymalna elastyczność
• 2 układy śledzenia punktu MPP
• 150% przewymiarowania po stronie DC
• Wszechstronność zastosowań: w nowych
systemach i do rozbudowy istniejacych
systemów w zasobniki energii
• Kompatybilny z wysokonapięciowymi
akumulatorami wiodących producentów
sprzężonymi z prądem stałym
• Wykorzystanie energii z falowników fotowoltaicznych zainstalowanych równolegle dzięki ładowaniu akumulatora od strony DC i AC

Zoptymalizowany serwis
• Automatyczny monitoring falownika
z SMA Smart Connected
• 10 lat gwarancji*

*5 lat gwarancji i 5 dodatkowych lat po dokonaniu rejestracji.
Więcej informacji można znaleźć w warunkach gwarancji SMA:
https://files.sma.de/downloads/COM-RES-GB-de-72.pdf

Efektywne zaopatrzenie w energię bez
względu na warunki pogodowe.
Sunny Tripower Smart Energy wyróżnia się wyjątkowo szybkim
ładowaniem akumulatora. Szczególnie w miesiącach przejściowych
można zauważyć różnice w dziennej wydajności ładowania, gdy
słonecznych godzin jest niewiele, za to pojawia się sporo chmur.
Dzięki szybkiemu ładowaniu można wykorzystać później w domu
więcej prądu z energii słonecznej i zaoszczędzić pieniądze.

Zintegrowana funkcja zasilania awaryjnego

+

Trójfazowy falownik hybrydowy

+

Wysoka moc ładowania/rozładowania

+

Szybkie ładowanie i maksymalne
wykorzystanie akumulatora nawet w
warunkach słabego nasłonecznienia

+

Inteligentne wykorzystanie akumulatora
dzięki ładowaniu opartemu na prognozach z
Sunny Home Manager

+

Maksymalne wykorzystanie energii słonecznej
także w przypadku oraniczenia mocy zasilania
za pomocą automatycznego, dynamicznego
ograniczenia mocy czynnej.

Niezawodne dostawy energii nawet w
przypadku awarii sieci.
Jeszcze większa niezawodność zasilania
dzięki zintegrowanej funkcji podtrzymywania bateryjnego, która automatycznie
zasila wybrane odbiorniki czystą energią
słoneczną podczas awarii sieci energetycznej.

Inteligentne zasilanie urządzeń gospodarstwa
domowego prądem z energii słonecznej

Inteligentne
zarządzanie energią
za pomocą systemu
Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu i magazynowaniu energii słonecznej SMA Energy System Home
redukuje koszty jazdy samochodem, ogrzewania i zużycia energii elektrycznej. Praca urządzeń
domowych może być również automatycznie zaplanowana na okresy, w trakcie których instalacja
fotowoltaiczna dostarcza wystarczającą ilość energii słonecznej. Dzięki temu maksymalna ilość
energii słonecznej jest dostarczana dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.
Planowanie oparte na prognozach
W oparciu o dane pogodowe i poznane zwyczaje
użytkowania urządzeń domowych, zgromadzona w
akumulatorach energia jest elastycznie dostosowywana do
maksymalnego wykorzystania prądu z energii słonecznej.
Przede wszystkim uwzględniane są „szczyty południowe”,
podczas których instalacja fotowoltaiczna musiałaby zostać
wyłączona ze względu na 70-procentowe ograniczenie
zasilania – w ten sposób można osiągnąć maksimum!
Wykorzystanie prądu z energii słonecznej do
ogrzewania
Ogrzewanie i jednoczesne podwojenie rocznego potencjału oszczędnościowego!*. W odróżnieniu od systemów konwencjonalnych, SMA Energy System Home optymalizuje
pracę pomp ciepła i w ten sposób znacząco poprawia zużycie energii słonecznej na potrzeby własne. Wieczorem
nie trzeba dokupywać energii za trzykrotność ceny, a rano
nie czeka na nas zimny prysznic. Komfort przede wszystkim!
E-mobilność z firmą SMA
Dopiero z SMA Energy System Home e-mobilność
rzeczywiście ma sens. Umożliwia on bezpieczne
ładowanie samochodów elektrycznych prądem z energii
słonecznej, chroniąc jednocześnie portfel i środowisko.
Sam proces ładowania można doskonale zaplanować za
pomocą aplikacji SMA Energy App, a Sunny Home
Manager 2.0 przy minimalnych kosztach gwarantuje
zaplanowany czas zakończenia ładowania. W razie
potrzeby ładowarka EV Charger sktróci czas ładowania
dzięsięciokrotnie.**
*	Inteligentna pompa ciepła z bezpośrednią komunikacją w porównaniu do braku integracji i
tym samym naturalnego zużycia energii na potrzeby własne.
** W porównaniu z konwencjonalnym gniazdkiem domowym i zależnie od pojazdu.

Wygodne sterowanie
Zdalna, bezproblemowa obsługa urządzeń gospodarstwa
domowego. Jest to możliwe dzięki Sunny Home Manager
2.0 w systemie SMA Energy System Home. Wiedząc ile
energii słonecznej zostało do wykorzystania i jakie jest
zapotrzebowanie dla domu, system wskaże optymalny
czas np. na uruchomienie pralki, nawet w deszczowe dni.
Więcej energii dzięki sztucznej inteligencji
Inteligentne zarządzanie energią z możliwością
planowania z wyprzedzeniem. Ale to nie wszystko: system
stale się uczy. Dzięki inteligentnym algorytmom system
energetyczny SMA automatycznie optymalizuje się pod
kątem zapotrzebowania w energię. Dzięki temu podejmuje
dużo trafniejsze decyzje w zakresie zarządzania energią
w porównaniu z wieloma innymi systemami, które mogą
jedynie reagować, i to zazwyczaj zbyt późno. Skutkuje to
koniecznością zakupu drogiego prądu z sieci.

+

Redukcja kosztów e-mobilności,
ogrzewania i energii elektrycznej

+

Samouczący się, zdolny do planowania
system

+

Inteligentna optymalizacja dla większego
zysku energetycznego

+

Automatyczne sterowanie urządzeniami
gospodarstwa domowego

SMA. Dzięki nam słońce świeci dla Ciebie
DNA firmy SMA
Dzięki naszym produktom i rozwiązaniom wytyczamy kierunki
rozwoju dla przyjaznego dla klimatu, zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energię. Poprzez przyjazną dla środowiska i oszczędzającą zasoby działalność gospodarczą, wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej, przejrzystość i uczciwość biznesową tworzymy standardy zrównoważonego
rozwoju. W codziennej pracy, w przedsiębiorstwie i poza nim.

Doświadczenie SMA
Ponad 40 lat doświadczenia w obszarze technologii
fotowoltaicznych i 30 lat doświadczenia w obszarze technologii
magazynowania sprawiają, że SMA to marka najbardziej
wiarygodna. Ponad 3000 ekspertów SMA w 18 krajach swoją
pracą napędza rewolucję energetyczną.

SMA 360°Professional Support
Dzięki usłudze SMA 360°Professional Support firma SMA
wspiera swoich partnerów od pierwszego kontaktu z klientem
i podczas uruchomienia aż po optymalną obsługę klienta.

Program partnerski firmy SMA
Program partnerski SMA to szeroka oferta szkoleń i webinariów –
dzięki zdobytej na nich wiedzy można zyskać uznanie klienta oraz
sprzedawać i instalować wysokiej jakości produkty silnej marki.

Wsparcie SMA Solar Academy
W ofercie SMA Solar Academy można znaleźć prowadzone
na całym świecie szkolenia techniczne dotyczące produktów,
systemów, rozwiązań i serwisu – precyzyjnie dostosowane do
potrzeb grup docelowych.
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Pobieranie dla systemu
iOS Pobierz aplikację
SMA 360° z Apple App
Store.

Pobieranie

Pobieranie dla systemu
Android Pobierz aplikację
SMA 360° z Google
Play Store.

Pobieranie

