PowerSet Turbo
PowerSet Mini
PowerSet Maxi

Rodzina produktów PowerSet
Power out of the Box — wysoka wydajność przy niewielkim nakładzie

10 lat
gwarancji na system
25 lat
gwarancjA mocy
bezpłatny
monitoring

www.solar-frontier.eu

Power out of the Box — wysoka
wydajność przy niewielkim nakładzie

Zestaw z inteligentną
mocą klasy turbo

Jako pionier rozwoju kompletnych systemów do prywatnych dachów zaczynaliśmy na początku od zestawu
o nazwie PowerSet. W celu sprostania różnym wymaganiom rozszerzyliśmy naszą ofertę i obecnie, jako jedyny
producent, oferujemy kompletne portfolio systemów.
Pierwotny zestaw PowerSet zachowuje wszystkie dotychczasowe właściwości, jednak teraz nosi nazwę PowerSet Turbo. Jego dopełnieniem są zestawy PowerSet
Mini i PowerSet Maxi.

Firma Solar Frontier opracowała ekskluzywny, inteligentny turboprzemiennik częstotliwości CIS
specjalnie dla zestawów PowerSet. Jest on optymalnie dostosowany do całości systemu i można go stosować wyłącznie z zestawami PowerSet.
Światowej klasy współczynnik sprawności i zakres napięć idealnie dostosowany do technologii CIS sprawiają,
że osiąga on najwyższą wydajność modułów PowerModule.

Rodzina produktów zestawów PowerSet z łatwych w instalacji i wstępnie skonfigurowanych kompletnych systemów na bazie innowacyjnej technologii CIS. Wydajne
moduły oferują wysoką wydajność nawet w najtrudniejszych warunkach. Idealnie dopasowane do siebie
komponenty wykonane w niezawodnie wysokiej jakości
zapewniają szybki, bezbłędny montaż oraz bezpieczną
eksploatację. Dzięki wysokiej elastyczności zestawy PowerSet nadają się do prawie wszystkich domowych dachów, do każdego ustawienia i nachylenia dachu.

Ponadto inteligentna turbotechnologia, dysponująca
rezerwą mocy i integrowaną funkcją zarządzania energią*, zapewnia jeszcze większe osiągi, optymalnie wykorzystując moc szczytową instalacji bez przedwczesnego
zregulowania parametrów.

Przegląd rodziny produktów

PowerSet

Turbo

Zestaw z inteligentną
mocą klasy turbo
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PowerSet

Mini

Najlepsza kombinacja
ceny i wydajności
do małych instalacji
dachowych

PowerSet

Maxi

Najlepsza kombinacja
elastyczności i wydajności do dużych instalacji dachowych

Wszystkie
dachy

Małe dachy

Duże dachy

2,4–8,2 kWp

2,0 kWp

4,8–9,9 kWp

Przemiennik
częstotliwości
CIS Turbo

Przemiennik
częstotliwości
CIS Turbo „Mini”

Przemiennik
częstotliwości
Kostal PIKO

Ponadto PowerSets Turbo można podłączać do różnorodnych systemów magazynujących, w celu dodatkowego zwiększenia udziału zużycia na własne potrzeby i
tym samym zaoszczędzenia kosztów prądu.

* Zintegrowana funkcja zarządzania energią umożliwia
bezpośrednie przyłączenie licznika energii w celu dynamicznej
regulacji zasilania.

PowerSet Turbo
Wszystkie
dachy
2,4–8,2 kWp

Przemiennik
częstotliwości
CIS Turbo

Zintegrowane STORAGE
monitorowanie READY
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Najlepsza kombinacja ceny i wydajności do małych instalacji dachowych

Najlepsza kombinacja elastyczności i wydajności do dużych instalacji dachowych

Konfiguracja i wielkość zestawu PowerSet Mini zostały
dostosowane specjalnie do wymagań małych dachów.
Zastosowanie na nich znajduje, przykładowo, inteligentny turboprzemiennik częstotliwości CIS „Mini” o kompaktowej elektrycznej budowie. Dzięki temu PowerSet Mini
optymalnie spełnia wymagania małych powierzchni dachowych: Wysoka wydajność w atrakcyjnej cenie.

Konfiguracja i wielkość zestawu PowerSet Maxi zostały
dostosowane specjalnie do wymagań dużych i złożonych dachów, dzięki czemu zapewnia on maksymalną
możliwą elastyczność: możliwe jest, przykładowo, łatwe
zaprojektowanie dachów o różnych nachyleniu i układzie, a następnie bezproblemowy montaż instalacji.
Tę elastyczność zapewnia drugi tracker MPP przemienników częstotliwości PIKO, który pozwala na montaż na
dachach o różnym układzie i nachyleniu, a tym samym
dba o osiągnięcie maksymalnej wydajności. Ułożenie na
dachach dowolnej liczby modułów jest ponadto możliwe dzięki szerokim zakresom napięć przemienników
częstotliwości w połączeniu z dwoma trackerami MPP.

Także w zestawie PowerSet Mini przemiennik częstotliwości umożliwia uzyskanie wartości dodanej, ponieważ
wykorzystuje on zalety turbotechnologii. Współczynnik
sprawności i zakres napięć są bowiem idealnie dostosowane do technologii CIS, dzięki czemu wykorzystują
maksymalną wydajność modułów PowerModule.
Łatwa i szybka instalacja zestawu PowerSet Mini jest
możliwa nie tylko ze względu na małą liczbę modułów,
lecz także dzięki zastosowaniu wyjątkowo przyjaznego
w montażu turboprzemiennika częstotliwości „Mini”, którego masa wynosi jedynie 8,3 kg.

PowerSet Mini
Małe dachy

2,0 kWp

Przemiennik
częstotliwości
CIS Turbo „Mini”

Zintegrowane
monitorowanie
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Co więcej, przemiennik częstotliwości PIKO można zainstalować zarówno wewnątrz i na zewnątrz, dzięki czemu
zapewnia on jeszcze większą elastyczność montażu.
PowerSet Maxi podobnie jak PowerSet Turbo można
podłączyć do różnorodnych systemów magazynujących.

* Tracker MPP (Maximum Power Point Tracking) w sposób
ciągły zapewnia optymalne dopasowanie mocy modułów
połączonych w łańcuch do aktualnego stanu promieniowania
słonecznego i temperatury.

PowerSet Maxi
Duże dachy

4,8–9,9 kWp

Przemiennik
częstotliwości
Kostal PIKO

Zintegrowane STORAGE
monitorowanie READY
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Udowadnianie zamiast przypuszczania

Technologia CIS
tu tkwi różnica

IWES

OFICJALNA INSTALACJA BADAWCZA
INSTYTUTU Fraunhofer Institut

Moduły zestawów PowerSet firmy Solar Frontier bazują na innowacyjnej technologii CIS. Nazwa ta wywodzi się
od pierwiastków miedź (C), ind (I) oraz selen (S).
Zasadnicza zaleta w stosunku do modułów na bazie konwencjonalnego krystalicznego krzemu: lepsze wyniki to
większa wydajność — i to nawet w najtrudniejszych warunkach. Oznacza to, że: PowerSet dostarcza zdecydowanie
więcej prądu np. podczas zacienienia oraz w pochmurne dni.

Znakomite właściwości przy słabym
nasłonecznieniu
Wysoka wydajność energii również wczesnym rankiem, późnym wieczorem, przy zamgleniu oraz ustawieniu na wschód/zachód.

Wysoka stabilność temperatury
Dobra wydajność energetyczna nawet przy wysokich temperaturach.

Bardzo dobra tolerancja zacienienia
Wysokie wyniki nawet przy częściowym
zacienieniu modułu przez drzewa,
kominy itp.

„Light Soaking Effekt”
Do 5% zwiększenia mocy na
początku nasłonecznienia.

Niezależne instytuty badawcze, jak np. Fraunhofer
Institut, udowodniły nadrzędną skuteczność
modułów CIS w szeregu testów porównawczych:

+ Roczny, konkretny wynik firmy Solar Frontier,
mierzony w kWh/kWp, był o prawie 10% wyższy
niż w przypadku konkurencji
+ Daje to większe oszczędności
i szybszą amortyzację urządzenia
+ Nawet w korzystniejszym dla konkurencji
ustawieniu dachu na stronę południową
firma Solar Frontier wypada lepiej

1 200

1 242

9,2 %

kWh/kWp

lepsze
wyniki

1 137

1 100

kWh/kWp

Krzem
mono

Solar
Frontier
CIS

Konkretny wynik /rok (Kassel)

Dodatkowa wydajność i gwarancje
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Niesamowite właściwości modułów

10 lat

Gwarancji na system

Odporność
na mgłę solną

Odporność
na amoniak

Brak PID

A
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Trwała konstrukcja
(szkło/szkło/folia)

Brak kadmu, brak ołowiu
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Liniowa gwarancja mocy
Nikt nie zagwarantuje więcej: Gwarancja mocy dla zestawów PowerSet rozpoczyna się od
99% w pierwszym roku i spada dość powoli do ok. 80% w 25. roku. W ten sposób podkreślamy
wyjątkową jakość modułów CIS*.
Bezpłatne zintegrowane monitorowanie
PowerSet wyposażono w zintegrowane złącze monitorowania. Przez Internet wysyła ono
dane na temat uzyskanego prądu do portalu monitorowania. Można tam w dowolnym
momencie zapoznać się z tymi danymi — i cieszyć się wysoką wydajnością urządzenia.
Z monitoringu można korzystać, rejestrując się bezpłatnie online.
Dopasowany osprzęt
W celu zapewnienia montażu „pod klucz” oferujemy idealnie dopasowany osprzęt, na
przykład podkonstrukcje, kable, złącza wtykowe itd., do wszystkich zestawów PowerSet.

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej:
www.solar-frontier.eu
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CIS

Brak mikropęknięć

LA

R

S

O

10 lat gwarancji na system
Najwyższe wyniki oraz długa żywotność: Gwarantujemy to! Dlatego otrzymają Państwo
standardową gwarancję na 5 lat dla kompletnego systemu. W drodze prostej i jednorazowej
rejestracji można ją przedłużyć nawet do 10 lat.

Brak gorących punktów

Dopracowany wygląd

* patrz warunki gwarancyjne dla obszaru zastosowania
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Japonia
Tokio

USA

San José

Niemcy

Monachium

Solar Frontier — krótki przegląd
Przedsiębiorstwo

Doświadczenie

Badania i rozwój

• 	Firma Solar Frontier działa na całym świecie
w obszarze rozwiązań prądu pochodzącego
z energii słonecznej

• 	Mamy ponad 35 lat doświadczenia
w branży fotowoltaicznej

• 	Dysponujemy własnym działem rozwoju
i badań, w którym pracuje ponad 200 osób
w centrum Atsugi Research Center (Japonia)

• 	Wywodzimy się z Japonii — ale prowadzimy
działalność na całym świecie

• 	Rozwój technologii solarnych wspólnie
z japońskim rządem oraz naukowcami

Technologia CIS

Zdolność finansowa

• 	Lider rynkowy w obszarze technologii CIS
(miedź (C), ind (I) oraz selen (S))

• Udziałowiec: Shell oraz Saudi Aramco

• Największy w skali świata producent
w obszarze gigawatów

• 	Obszerna dokumentacja 		
dużych projektów finansowanych przez
podmioty zewnętrzne

• 	Nasze moduły CIS ustanowiły już szereg
rekordów światowych w zakresie
współczynnika sprawności modułu

Kontakt
Solar Frontier Europe GmbH
Bavariafilmplatz 8
82031 Grünwald
Niemcy
info@solar-frontier.eu
www.solar-frontier.eu
Tel. +49 (0) 89 92 86 142 0

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej:

www.solar-frontier.eu
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© Solar Frontier Europe GmbH
Wykluczenie od odpowiedzialności: Treść niniejszej broszury została przygotowana z najwyższą starannością.
Jednakże nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, również prawnej, za prawidłowość, pełność ani aktualność treści.

