
Solární střídače Protect PV, navržené společností AEG Power
Solutions, nabízejí profesionální řešení pro nejrůznější 
instalace na střechách průmyslových budov nebo na zemi. 
Jednou z hlavních výhod je výkonový modul vybavený 
pokročilými periferiemi, které dovolují stejnosměrné napětí 
až 1000 V. Při použití Thin-fi lm panelů je využita většina 
tohoto DC rozsahu a rovněž dochází k úsporám nákladů na 
kabeláž.

Sdružovače (combiner boxy) mohou být navrženy dle
požadavků. Pro střídač Protect PV.250 je k dispozici až 6 ks
vstupních pojistek (8 ks, P+N pro PV.560, PV.690, PV.880). 
Řešení od AEG PS nazvané „aktivní uzemnění“ poskytuje 
bezpečnější použití panelů vyžadujících elektrické uzemnění. 
Další unikátní doplněk „Copain mode“ umožňuje vysoce 
efektivní spolupráci dvou jednotek (master/slave funkce).

Sledování výkonového maxima (MPPT) je navrženo dle
posledních požadavků pro rychlou odezvu na dynamické 
změny při jasném i oblačném počasí, se spolehlivou detekcí
činnosti/nečinnosti pro den a noc. Účinnost konverze 98.7% 
dle ES 50530 splňuje a převyšuje očekávání pro tento druh
střídačové topologie. Solární střídač může být adaptován do 
nn (400 Vac) nebo vn (10, 20 kV) sítí.

Monitoring a integrace elektrárny je založena na protokolu
Modbus a vyspělé CAN BUS komunikaci, rovněž také na
optických vláknech a Ethernet spojením mezi kontejnery. 
To umožňuje bezpečné, spolehlivé a rentabilní řešení pro 
vzdálený monitoring a ovládání elektrárny.Monitoring a 
řídící systém může být integrován do prvotřídní technologie 
řídící elektrárnu. Díky otevřené struktuře, jsou střídače 
připraveny splnit budoucí požadavky provozovatelů 
rozvodných sítí.

Pokročilá struktura komunikace umožňuje obsluze elektrárny
nepřetržitý monitoring, chybovou analýzu, pravidelný 
reporting a statistiku výkonnosti. Dálkový monitoring a přístup 
je umožněn následujícími způsoby: GSM, DSL, WebPortal a
programovatelnými funkcemi alarmu a nastavením pomocí
email/SMS.

Kontejnerová řešení dodaná na klíč spojují dohromady 
všechny nezbytné součásti a jsou připravena pro připojení 
na stavbě.

Opíráme se o více než 60 let zkušeností s technologiemi
výkonové konverze a řešení pro elektrárny. AEG Power
Solutions nabízí rozsáhlé servisní služby pro zajištění 
nejvyšších výnosů vaší solární elektrárny. 
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