Systémové řešení Satcon Solstice 125 kW

SDMS-0125-400-MFIC

Nárůst celkově získané
energie o 5-12 %
20-25% pokles spotřeby
samotného systému

Technologie MPPT (sledování maximálního
bodu výkonu) na úrovni stringů minimalizuje
negativní dopady rozdílného výkonu modulů
vzhledem k jejich zastínění, znečištění a
stárnutí a jejich vyrovnávání v rámci stringu.

• 1-5% energetický zisk

První kompletní řešení pro využívání obnovitelných zdrojů
energie a řízení výroby elektřiny z těchto zdrojů určené pro
velké solární elektrárny.
Satcon™ Solstice™ umožňuje
centralizované a inteligentní
řízení celého FV systému, zároveň
však také pružné ovládání každé
komponenty pole samostatně,
od panelu až po jednotlivé
stringy. Slouží tak jako komplexní,
systémové řešení.
Konverze mezi různými hladinami
stejnosměrného napětí na úrovni stringů
zesiluje jejich napětí na vyšší a pevnou
hladinu, omezuje ztráty na vedení a umožňuj
efektivnější provoz měniče. Vyšší napětí má za
následek nižší proud, takže lze používat tenčí
a levnější kabely. Konverze stejnosměrného
napětí má účinnost 99 %.

• Až 2% energetický zisk
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• Na kabely stačí menší izolační trubky
• Integrovaný, kompaktní systém znamená
nižší náklady na instalaci
• Pružnější koncepce – lze využívat různé
panely, elektrické kapacity, držáky a
značky v jednom poli

Solstice Subcombiner (SSB) zajišťuje sledování
maximálního bodu výkonu (MPPT) na úrovni stringů a
konverzi z jednoho stejnosměrného napětí na druhé.

Monitoring, diagnostika a řízení celého systému
• Sledování jednotlivých stringů usnadňuje detekci nesprávně
fungujících prvků
• Systém podporuje obousměrnou komunikaci, takže lze zasílat
příkazy a přijímat provozní data z měniče
• Detekce, diagnostika a řešení závad na uzemnění do několika
milisekund po vzniku
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• Použití tenčích a tím levnějších kabelů

• Až 5% energetický zisk
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20-25% pokles spotřeby samotného
systému při zachování flexibility

Výhody v části se střídavým napětím
• Regulace skutečného a jalového výkonu
• Zastavení, spuštění a restartování solární elektrárny na dálku
• Nastavitelné pokračování v provozu po výpadku
• Dynamické generování VAR
• Zjednodušená integrace do průmyslových datových systémů
SCADA pomocí řídící elektroniky Solstice
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Jak Solstice funguje
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IV křivky jednotlivých stringů jsou v rámci systému jen
zřídka stejné vzhledem k jejich zastínění, znečištění a
stárnutí nebo dalších příčin. V centralizovaném systému
vede neoptimalizovaný provoz stringů ke zhoršené
energetické produktivitě celku.
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Odhad na základě idealizovaných datových bodů.

Produkční String B

Solstice

Produkční String C

String C
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Energetický zisk se
systémem Solstice

+5-12%

VÝKON

I

V

U systému Solstice je výstupní výkon každého stringu
optimalizován tak, aby mohl celý den pracovat na
svůj plný potenciál. Výsledkem je nárůst energie
vyprodukované systémem o 5-12 %.

Centralizované
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ZÁPAD
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Lepší výroba elektrické energie a vyšší výnos.
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Moderní, robustní a
spolehlivé
Systémy Satcon Solstice jsou od
začátku vyvíjeny i pro rozsáhlé solární
systémy. SSB jsou uloženy ve skříních
NEMA4, měniče pak mají ochranu
IP54. Navíc nabízejí rozsáhlé možnosti
monitoringu a řízení, a mají také
ultramoderní technologii Edge® ke
sledování maximálního bodu výkonu
(MPPT).

Subcombiner – technické parametry
Technické parametry systému Solstice 25 kW

CE

Vstupní parametry
Max. vstupní napětí pole

900 Vss

Konfigurace FV pole

Uzemnění záporného pólu

o

n

Plovoucí

n

Maximální počet stringových vstupů

7

n

Rozsah vstupního napětí, plný výkon

320-720 Vss1

n

Rozsah vstupního napětí, MPPT

65-750 Vss

n

Max. vstupní proud stringu

12 Ass

n

Inteligence komplexního systému a
stavebnicové komponenty zvyšují
efektivitu servisu

Max. výkon stringu

3,7 kW

n

Komunikace

Elektrické vedení se stejnosměrným
napětím

n

Sledování maximálního bodu výkonu
(MPPT) na úrovni stringů

Výstupní parametry
Distribuční napětí

725 Vss

n

Vysoce optimalizovaná konverze
stejnosměrného napětí na střídavé

Účinnost ve špičce

99.0%

n

Distribuční proud

36 A

n

-20 ˚C až 55 ˚C

n

Skladovací teplota

-40 až +85 ˚C

n

Chlazení SSB přirozeným vedením
znamená jednoduchost a vysokou
spolehlivost

Chlazení

přirozeným vedením

n

Povrch skříně

RAL7035

n

SSB komunikuje s měničem po kabelu
stejnosměrného napětí, což znamená
zjednodušenou montáž

Rozměry skříně

V 76 cm x Š 101,6 cm x D 34,5 cm

n

Hmotnost skříně

125 kg

n

Klasifikace skříně

NEMA 4/IP66

n

Nízké nároky na údržbu

Monitoring, diagnostika a řízení
celého systému
Pokročilé možnosti připojení k síti a
řízení výrobního zařízení

Robustní konstrukce
Subcombiner má utěsněnou skříň
typu NEMA 4, skříň měniče má
ochranu třídy IP54

2

Teplota
Provozní teplota

Skříň SSB

n

o

Standard
Volitelně

Napětí na výstupu bude při vysoké teplotě okolí sníženo pod 400 V.
Napětí naprázdno musí být k zahájení provozu nad 100 Vss.
Upozornění: Technické parametry se mohou měnit.
1

2

Výstupní transformátor
Galvanická izolace
Upravuje výstupní napětí FV měniče
na napětí elektrické sítě

PG Plus 125kW - A4.indd 3

6/2/2010 11:10:48 AM
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Bezpečnost

Parametry měniče

Bezpečné pro seismickou zónu 4 dle
UBC

Technické parametry systému Solstice 125 kW

Vestavěné vypínače stejnosměrného
a střídavého napětí

Parametry distribuce

Vestavěný dvoupólový vypínač
stejnosměrného napětí umožní
odpojení měniče (kromě obvodu
GFDI – ochrana proti zemnímu
zkratu) od fotovoltaického systému k
provedení údržby a ke kontrole

Vstupní napětí u distribuční sítě

720 Vss

n

Rozsah vstupního napětí u distribuční sítě

680-750 Vss

n

Max. vstupní proud

189 A

n

Počet SSB na měnič

5

n

Výstupní parametry
Jmenovité výstupní napětí

Vodiče pod napětím jsou opatřeny
ochrannými kryty

Výstupní napětí (na lince)

Možnosti výstupu
Systém Satcon Solstice 125 kW
CE

CE

Výstup 400Vst

400 Vst

400 Vst

n

352-440 Vst

n

Výstupní rozsah frekvence

49,3-50,5 Hz

n

Jmenovitá výstupní frekvence

50 Hz

n

Max. výstupní proud/fázi

400 Vst

180A

n

Účinnost dle CEC

400 Vst

96.5%

n

125 kW (KVA)

n

65 W

n

Účiník při plném zatížení

>0,99

n

Harmonické zkreslení

<3% THD

n

Max. trvalý výkon
Tárové ztráty

400 Vst

Teplota
Provozní teplota (plný výkon)

-20 až +55 °C

n

Skladovací teplota

-30 až +70 °C

n

Chlazení

nuceným proudem
vzduchu

n

<65 dB(A)

n

6 x ( 125 A )

n

Hlučnost
Hlučnost
Měnič – slučovač (stejnosměrné napětí)
Počet vstupů a parametry pojistek
Skříň měniče

n

o

Standard
Volitelně

Upozornění: Technické parametry se
mohou měnit.

Povrch skříně

RAL7035

n

Povrch krytu a základny

RAL5001

n

Rozměry skříně

V 172,4 cm x Š 217,7 cm x D 59,4 cm

n

Hmotnost skříně

1 300 kg

n

Klasifikace skříně

IP54

n

Transformátor
Vestavěný vnitřní transformátor

n

Testy a certifikace
SS125210.1

Certifikace CE (IEC 62109-1, DIN V VDE V 0126-1-1,
DIN V VDE V 0126-14-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4)
Bezpečné pro seismickou zónu 4 dle UBC

©2010 Satcon Technology Corporation. Všechna práva
vyhrazena. Satcon je ochranná známka společnosti
Satcon Technology Corporation. Všechny ostatní
ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

n

n

Ústředí

Satcon West

Satcon Canada

Satcon Řecko

Satcon Česká republika

Satcon Šenžen, Čína

Satcon Šanghaj, Čína

27 Drydock Avenue

2925 Bayview Drive

835 Harrington Court

Athanasiou Diakou 2

Classic 7 Business Park

Room 1112, 11/F, International

Room 2308, 23/F, New

Boston, MA 02210, USA

Fremont, CA 94538, USA

Burlington, ON L7N 3P3

& Marathonas Ave

Jankovcova 1037/49

Chamber of Commerce,

HongQiao Center Building,

P: +1.617.897.2400

P: +1.510.226.3800

Kanada

Gerakas 15344

170 00 Praha 7

No. 168 FuHua San Road,

No. 83 LouGuanShan Road,

F: +1.617.897.2401

F: +1.510.226.3801

P: +1.905.639.4692

Řecko

Česká republika

FuTian District, Shenzhen, P.R.C.

Changning District,

E: sales@satcon.com

E: sales@satcon.com

F: +1.905.639.0961

P: +30.210.6654424

P: +420.255.729.610

518048

Shanghai, P.R.C.

E: sales@satcon.com

F: +30.210.6654425

F: +420.255.729.611

P: +86.755.6168.2588

P: +86.139.1811.2818

E: sales@satcon.com

E: sales@satcon.com

F: +86.755.6168.2599

E: sales@satcon.com

E: sales@satcon.com
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