/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

FALOWNIKI FRONIUS
KONTRA OPTYMALIZATORY
/ Porównanie uzysków pomiędzy systemami z optymalizatorami, a zwykłymi instalacjami PV.

/ Zarówno mikrofalowniki, jak i optymalizatory modułów są klasyfikowane jako przetwornice mocy na poziomie
modułów (ang. Module-Level Power Electronics, MLPE). W systemie fotowoltaicznym wyposażonym w MLPE wpływ
każdego z modułów na pozostałe jest minimalizowany. Dzięki temu różnice w poziomie nasłonecznienia wynikające
z zacienienia, różnych orientacji lub kątów nachylenia, a także degradacja pojedynczych modułów nie ma wpływu na
inne moduły. W systemie PV ze »zwykłym« falownikiem, moduły, które są podłączone do tego samego MPP-trakera są
od siebie zależne.
/ Niemniej jednak, systemy PV wyposażone w MLPE nie zawsze mają wyższe wydajności, niż systemy PV z falownikami łańcuchowymi. Czasami straty MLPE są wyższe, niż dodatkowe uzyski. W rzeczywistych warunkach systemy PV,
testowane z falownikami łańcuchowymi Fronius oraz z MLPE1, wykazują niewielki rozrzut wydajności. Po przeprowadzeniu analizy technicznej obejmującej symulacje komputerowe następujące wyniki pokazują, jak falowniki łańcuchowe Fronius porównują się z MLPE.

WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW MLPE W PORÓWNANIU Z FALOWNIKAMI FRONIUS
SYSTEM NIEZACIENIONY
Niedopasowanie modułów (0,5-1%) jest wyrównywane przez MLPE, ale utrata wydajności każdego MLPE wynosi od
1% do 5%.
/ Do + 0,5% wyższa wydajność dla niektórych MLPE
/ Do -5% mniej wydajności dla innych MLPE
SYSTEMY ZACIENIONE

JEDNORODNY CIEŃ*
/ Do +2% większa wydajność
dla niektórych MLPE
/ Do -4% mniejsza wydajność dla innych
MLPE

NIEWIELKIE RUCHOME CIENIE
/ Do +4% większa wydajność
dla niektórych MLPE
/ Do -3% mniejsza wydajność dla innych
MLPE

DUŻE RUCHOME CIENIE
/ Do +9% większa wydajność
dla niektórych MLPE
/ Do -2% mniejsza wydajność dla innych
MLPE

* Pasmo górskie, duży budynek, linia drzew,
rząd innych modułów itp.
mikrofalowniki; optymalizatory modułów
Wszystkie badania na systemach PV wykazały niższe wydajności dla systemów MLPE niż obliczono w trakcie symulacji.
Korzyść MLPE w systemach PV była widoczna głównie zimą, kiedy moduły były (częściowo) pokryte śniegiem.
Ilustracje stworzone w PV*SOL Premium firmy Valentin Software.
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FRONIUS SUPERFLEX DESIGN,
DYNAMIC PEAK MANAGER, 2 TRAKERY MPP,
SZEROKI ZAKRES NAPIĘĆ MPP
/ Fronius SuperFlex Design jest zintegrowany we wszystkich falownikach Fronius Symo i Primo. Algorytm Dynamic Peak Manager skutecznie wyszuka globalny punkt MPP (ang. Maximum Power Point) modułów i tym samym łagodzi potencjalne straty
wydajności. Efekt zacienienia może być również silnie zmniejszony przez zastosowanie elastycznych możliwości połączeń łańcuchów, dzięki dwóm trakerom MPP, każdy z bardzo szerokim
zakresem napięć wejściowych.
Więcej informacji (w jęz. ang.): www.fronius.com/superflex
PRZYKŁAD:
Duży komin, umieszczony tuż przed modułami

SYSTEM PV Z …

UZYSK (W PORÓWNANIU DO NIEZACIENIONEGO)

/ Falownik bez SuperFlex Design
/ 1 traker MPP, brak Dynamic Peak Manager

− 8 % bis − 12 %

/ MLPE

− 4 % bis − 8 %

/ Falownik z SuperFlex Design
/ Równe rozdzielenie modułów do obu trakerów MPP

-6%

/ Falownik z SuperFlex Design
/ Optymalne rozdzielenie modułów do obu trakerów MPP

-5%

ZALETY FALOWNIKÓW FRONIUS
/ Minimalna liczba elementów
/ Bardzo niski poziom awaryjności, najwyższy okres żywotności
/ Łatwy dostęp w przypadku serwisu
/ Produkowane w Europie (Austria) od ponad 25 lat
/ Firma rodzinna od 1945, doskonała rozpoznawalność marki
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TRZY JEDNOSTKI BIZNESOWE, JEDNA PASJA: TEchNOlOgIA, KTóRA uSTANAWIA STANDARDY.
/ To co w roku 1945 rozpoczęło się jako jednoosobowa działalność, jest dzisiaj przedsiębiorstwem, które ustanawia nowe standardy technologiczne
w dziedzinach spawalnictwa, fotowoltaiki i ładowania akumulatorów. Na całym świecie zatrudniamy blisko 3800 pracowników, a o naszej innowacyjności niech świadczy to, że jesteśmy w posiadaniu 1242 patentów. Zrównoważony rozwój oznacza dla nas, że kwestie ochrony środowiska i sprawy socjalne traktujemy na równi z wskaźnikami ekonomicznymi. Nasza dewiza jest od zawsze ta sama: chcemy być liderem innowacyjności.
Dalsze informacje na temat wszystkich produktów firmy Fronius oraz naszych partnerów handlowych i przedstawicieli można uzyskać na stronie internetowej www.fronius.pl
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