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SUNNY VIEW

Gebruiksvriendelijk

Innovatief

Eenvoudig

Veilig

• Groot, gemakkelijk afleesbaar
kleurentouchscreen
• Individueel configureerbaar
gebruikersinterface

• Diashow met automatisch
wisselende informatie
• WLAN-interface voor weergave
van online gegevens

• Intuïtieve bediening via
touchscreen
• Eenvoudig te begrijpen weergave
van alle belangrijke
installatiegegevens

• Akoestisch en optisch alarm
bij storingen
• Archivering en opslag van
gegevens op SD-kaart

SUNNY VIEW

De residentiële PV installatie - nog nooit zo goed in beeld
Bekijk uw installatiegegevens nu live en in kleur. De Sunny View biedt meer dan alleen een betrouwbare weergave van
de opbrengst van uw PV installatie. Want van de grote, eenvoudig afleesbare 5'' kleurentouchscreen kan u niet alleen alle
belangrijke PV-gegevens aflezen, hij biedt bovendien nieuws, weersinformatie en Social Network berichten via WLAN. Alle
relevante informatie kan desgewenst in een individueel configureerbare diashow worden gepresenteerd. En dat allemaal
inclusief een automatische bewaking, want dankzij Bluetooth® zendt het apparaat in geval van storing een optisch en akoestisch waarschuwingssignaal. De Sunny View kan met maximaal 12 omvormers communiceren.

SUNNY VIEW

Typische
installatieopbouw

2

Opwekking van stroom
1 Sunny Boy
		
2 PV module

3

Installatiebewaking
3 Sunny VIEW

1

Draadloze
communicatie met
de omvormers via
Bluetooth

Groot, eenvoudig
afleesbaar
kleurentouchscreen

Akoestische
en optische
alarmering

Eenvoudige en intuïtieve bediening via de
touchscreen

Aantrekkelijke visualisatie
met diashow

WLAN-interface
voor nieuws en weer

Technische gegevens
Communicatie
Omvormercommunicatie
PC-communicatie
Max. communicatiebereik
Bluetooth in de open lucht
Voeding
Voeding
Ingangsspanning
Vermogensopname
Omgevingsvoorwaarden tijdens bedrijf
Omgevingstemperatuur
Relatieve luchtvochtigheid
Beschermingsklasse
Algemene gegevens
Afmetingen (B / H / D) in mm zonder voetstuk
Afmetingen (B / H / D) in mm met voetstuk
Gewicht zonder voetstuk
Gewicht met voetstuk
Montagelocatie
Statusweergave
Taal software

Taal handleiding

Uitrusting
Display
Bediening
Garantie
Certificaten en toelatingen
Toebehoren
Netvoedingsadapter
SMA Bluetooth® Repeater

●standaard     ○ optioneel     — niet beschikbaar
Typeaanduiding

Sunny View
Bluetooth
SDHC-kaart (microSD)
tot 100 m
externe netvoedingsadapter
90 V – 240 V, 50 / 60 Hz
typ. 3,75 W, max. 8 W
0 °C ... +45 °C
5 % tot 95 % niet condenserend
IP20
151 / 109 / 23,5
152 / 109 / 25,5
245 g
293 g
binnen
LC-display
Duits, Engels, Frans,
Grieks, Italiaans, Japans, Nederlands,
Portugees,
Spaans, Tsjechisch
Duits, Engels, Frans,
Grieks, Italiaans, Japans, Nederlands,
Portugees,
Spaans, Tsjechisch
5 inch (12,75 cm), 16 miljoen kleuren,
resolutie 480 x 800 pixels
Touchscreen
5 jaar
www.SMA-Solar.com
●
○
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SD-kaartsleuf voor
archivering,
opslag en export van
gegevens

SUNNYVIEW-DNL114910  SMA en Sunny View zijn geregistreerde handelsmerken van SMA Solar Technology AG. Bluetooth® is een gedeponeerd merk van Bluetooth SIG, Inc. Technische wijzigingen voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten. Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier.

www.SunnyPortal.com
PV installaties professioneel bewaken, beheren en presenteren

www.SMA-Benelux.com

SMA Solar Technology

