OmnikSol-3k / 4k / 5k-TL2

Sma Smart connected

Simples

• Segurança do inves�mento
incluída
• Monitorização automá�ca pela
SMA
• Informações pró-a�vas e
assistência automá�ca

• Instalação plug & play segura
• Colocação em serviço através de
tablet ou smartphone

tudo sob controlo

• Monitorização online gratuita
Ventilador de
vazão para
• Dados do sistema acessíveis via
garantir umasmartphone
temperatura
• WLAN e servidor web intui�vo
ambiente mais baixa e
uma vida mais longa

concebido para o futuro
• Ampliável a qualquer momento com
soluções de armazenamento SMA,
gestão energé�ca inteligente e
tecnologia modular inteligente
• Regulação dinâmica da injeção na rede

Mais do que apenas um inversor. Mais pequeno, simples e confortável com
SMA Smart Connected

O novo Sunny Boy 3.0–5.0 é o sucessor do êxito mundial Sunny Boy 3000–5000TL e é mais do que apenas um inversor
fotovoltaico: com a assistência integrada SMA Smart Connected, oferece um conforto completo para operadores de
sistemas e instaladores. A monitorização automá�ca do inversor pela SMA analisa o funcionamento, comunica
irregularidades e assegura assim tempos de paragem mínimos.
O Sunny Boy é ideal para a produção de energia fotovoltaica em habitações privadas. A instalação do aparelho revela-se
rápida graças à sua estrutura extremamente leve e às ligações exteriores, podendo ser colocado facilmente em
funcionamento graças ao servidor web intui�vo. Com padrões de comunicação atuais, o inversor é ampliável, a qualquer
momento e de forma ﬂexível, com uma gestão energé�ca inteligente e com soluções de armazenamento SMA.

Sma Smart cONNected

Sma Smart cONNected

OmnikSol-3k / 4k / 5k-TL2

Ventilador de vazão para
garantir uma temperatura
ambiente mais baixa e
uma vida mais longa

* Detalhes: ver documento “Descrip�on of Services – SMA SMART CONNECTED”

Curva de rendimento

OmnikSol-3k / 4k / 5k-TL2

Dados técnicos
Entrada ( CC)
Máx. potência do gerador fotovoltaico
Tensão máx. de entrada
Intervalode tensão MPP
Tensão atribuída de entrada
Tensão mín. de entrada / Tensão de entrada inicial
Correntemáx. de entradaEntrada A/Entrada B
Corrente máx. de entrada por string Entrada A/Entrada B
Número de entradas MPP independentes/Strings por entrada MPP
Saída ( CA)
Potênciaatribuída(com 230 V, 50 Hz)
Potênciaaparente CAmáx.
Tensãonominal CA/intervalo
Frequênciade rede CA/intervalo
Frequência de rede atribuída/tensão de rede atribuída
Corrente máx. de saída
Fator de potência na potência atribuída
Fator de desfasamento ajustável
Fases de injeção/fases de ligação
Rendimento
Rendimento máx./rend. europeu
Dispositivos de segurança
Ponto de seccionamento no lado de entrada
Monitorização da ligação à terra/monitorização da rede
Proteçãocontrainversãode polaridade CC/resistênciaa curto-circui
tos CA/separação galvânica
Unidade de monitorização de corrente residual sensível a todas as
correntes
Classe de proteção(conformea IEC 62103)/categoria de sobretensão
(conformea IEC 60664-1)
Dados gerais
Dimensões(L/A/P)
Peso
Gama de temperatura de serviço
Emissões sonoras, típicas
Autoconsumo
(noite)
Topologia
Conceito de refrigeração
Grau de proteção(conformea IEC 60529)
Classe de condiçõesambientais(conformea IEC 60721-3-4)
Valor máximoadmissívelda humidaderelativa(semcondensação)
Equipamento
Ligação CC/ligação CA
Visualização através de smartphone, tablet ou laptop
Interfaces: WLAN, Speedwire/Webconnect
Garantia: 5/10/15 anos
e homologações(mais a pedido)

Sunny Boy 3.0

Sunny Boy 3.6

5500 Wp

5500 Wp

Sunny Boy 4.0

Sunny Boy 5.0

7500 Wp

7500 Wp

600 V
110 V a 500 V

3000 W
3000 VA

16 A

97,0%/96,4%

130 V a 500 V

140 V a 500 V
365 V
100 V/125 V
15 A/15 A
15 A/15 A
2/A:2; B:2

175 V a 500 V

3680 W
4000 W
3680 VA
4000 VA
220 V, 230 V, 240 V/180 V a 280 V
50 Hz, 60 Hz/−5 Hz a +5 Hz
50 Hz/230 V
16 A
22 A 2)
1
0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado
1/1
97,0%/96,5%

97,0%/96,5%

5000 W 1)
5000 VA 1)

22 A 2)

97,0%/96,5%

/
/ /—

I/III
Ventilador de vazão para
garantir uma temperatura
435 mm/470 mm/176 mm (17,1 inch/18,5 inch/6,9 inch)
16 kg (35,3 lb)
ambiente mais baixa e
−25°C a +60°C (−13°F a +140°F)
uma vida mais longa
25 dB(A)

e homologações(em planeamento)
Disponibilidade países SMA Smart Connected

1,0 W
Sem transformador
Convecção
IP65
4K4H
100%

/
/ /
AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 50438, G59/3, G83/2, DIN EN 62109 / IEC 62109,
NEN-EN50438, RD1699, SI 4777, UTE C15-712, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, VFR 2014
IEC 61727, NRS 097-2-1
AU, AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, UK

Equipamentode série Opcional —Não disponível
Dados em condições nominaisVersão: maio de 2017
1) 4600 W/4600 VA com VDE-AR-N 4105
2) AS 4777: 21,7 A

Designação de tipo

SB3.0-1AV-40

SB3.6-1AV-40

SB4.0-1AV-40

SB5.0-1AV-40

Funções do sistema base

Ventilador de vazão para
garantir uma temperatura
ambiente mais baixa e
FUNvida
ÇÕE S DO
SISTEMA
AMPLIAD O
uma
mais
longa

• Facilidade na colocação em serviço via interfaces
WLAN e Speedwire integradas
• Total transparência devido à visualização no
Sunny Portal/Sunny Places
• Segurança do investimento pelo SMA Smart
Connected
• Modbus como interface para outros fornecedores

• Funções do sistema base
• Redução do consumo de energia da rede e aumento do autoconsumo graças à
utilização da energia armazenada temporariamente
• Utilização máxima da energia graças ao carregamento baseado em prognósticos
• Aumento do autoconsumo graças à gestão inteligente da carga
• Rendimento máximo do sistema graças à tecnologia modular inteligente
Com SMA Energy Meter*2
• Utilização máxima do sistema através da limitação dinâmica da injeção na rede
entre 0% e 100%
• Visualização dos consumos de energia
*1) via tomadade controloà distânciaSMA ou comunicaçãode dados padronizada
*2) a partirda versão de
1.03.03

®
é umamarca registadada BluetoothSIG, Inc. SUNCLIX é umamarca registadada PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG. Impressoem papel FSC.
da SMA Solar TechnologyAG. Bluetooth
SB30-50-DPT1721-V24 SMA e SunnyBoy são marcasregistadas
Reserva-se o direito a alterações em produtos e serviços, também motivadas por pré-requisitos específicos de países, bem como a divergências relativamente a dados técnicos. A SMA não assume qualquer responsabilidade por erros ou gralhas tipográficas. Para obter as informações mais recentes, consulte www.SMA-Solar.com
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