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Παρακολούθηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

H Tigo Energy παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες παρακολούθησης
φωτοβολταϊκων εγκατάστασεων στους πελάτες της με την χρήση των Tigo
Εnergy Μaximizers ™. Οι υπηρεσίες αυτές επιτρέπουν την παρακολούθηση
σε επίπεδο Φ/β πλαισίου και παρέχουν γνώσεις σχετικά με την απόδοση του κάθε συστήματος. Η Tigo Energy προσφέρει
τρία επίπεδα ελέγχου πρόσβασης που επιτρέπει στους πελάτες να επιλέξουν ένα πακέτο παρακολούθησης προσαρμοσμένο
στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Κάθε πακέτο είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της Tigo Energy μέσω της διαδικτυακής πύλης
ελέγχου (monitoring portal) του κάθε πελάτη.

Λειτουργία & Συντήρηση
Εξοικονόμηση χρόνου εργασίας κάνοντας την συντήρηση ταχύτερη,
φθηνότερη και πιο αποτελεσματική. Άμεση επίλυση των προβλημάτων
και εξάλειψη των αναγκών για δαπανηρές δοκιμές στο χώρο.

Δυναμικές δυνατότητες προβολής
Με το πάτημα ενός πλήκτρου - εμφανίζει γραφικά όπως τάση, ρεύμα
και ισχύ.

Εξαιρετικά ευέλικτο περιβάλλον
Δυνατότητα εύκολης ενσωμάτωσης με Modbus αισθητήρες φωτός,
αισθητήρες θερμοκρασίας και άλλα περιβαλλοντικά εργαλεία συλλογής
δεδομένων, καθώς και δεδομένων AC.

Προβολή : Ισχύς (W)

Δυνατότητα προσαρμογής σχεδίου
Δώστε στην παρακολούθηση σας μια ρεαλιστική απεικόνιση .
Προσαρμόστε την δική σας κάτοψη-σχέδιο στην αρχική σελίδα ώστε η
εικόνα που έχετε μπροστά σας να είναι ιδία με την πραγματικότητα.

Μοιραστείτε την εγκατάσταση σας
Μοιραστείτε την απόδοση του φωτοβολταϊκου σας συστήματος με
τους φίλους σας, την οικογένεια και τους ενδιαφερομένους πελάτες
σας. Δείτε πόση ηλιακή ενέργεια παράγει η εγκατάσταση σας καθώς
και τα οφέλη που προσφέρει στο περιβάλλον.

Προβολή : Ρεύμα (Α)

Ρωτήστε μας πώς μπορείτε να
αποκτήσετε την δωρεάν
πρόσβαση στην βασική
έκδοση στο πρόγραμμα
επίσημων συνεργατών

Λειτουργίες
Πρόσβαση στο ιστορικό δεδομένων
Συχνότητα δεδομένων κάθε
Προβολή απόδοσης σε επίπεδο πάνελ
Δεδομένα με ακρίβεια > 99%
Καρτέλα αναλύσεων με τις επιδόσεις
Ειδοποιήσεις απόδοσης και ασφάλειας (e-mail ή sms)
Ημερήσια και μηνιαία αναφορά e-mail
Πίνακας ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Ενσωμάτωση Google Maps

Τρία επίπεδα έλεγχου

Επεκτασιμότητα λογισμικού - νέες ενημερώσεις
Εργαλεία διαχείρισης εγκαταστάσεων (δημόσια προβολή)
API access (καταγραφή δεδομένων σε προσωπικό server )

Basic

Module-level
Πλήρης Ιστορικό
1 λεπτό

Advanced
Πλήρης Ιστορικό
2 δευτερόλεπτα

Pro
Πλήρης Ιστορικό
2 δευτερόλεπτα

Tigo Energy offers three levels
monitoring packages to
TigoofEnergy
cater to the needs of your
Σύστημα παρακολούθησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
specific site.

Tigo Energy
Monitoring Packages

To Tigo Energy (Basic) πακετο παρακολούθησης παρέχει μια βασική εκδοση της παραγωγής ενέργειας σε βαθμο πανελ, ιδανικό για
οικιακούς χρηστες που θέλουν να είναι σε θέση να παρακολουθησουν τα τρέχοντα δεδομένα παραγωγης ενέργειας. Αυτό το πακέτο
περιλαμβάνει πρόσβαση παρακολούθησης σε:





Ιστορίκο δεδομένων παραγωμενης ενέργειας σε διάστημα 1 λεπτου.
Παραγωγή ενέργειας σε επίπεδο πανελ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
Πληροφορίες για την Φ/Β εγκατασταση όπως τοποθεσία,πάνελ,μετατροπέας κ.α
Περίληψη λεπτομερώς της διάταξης ιστοσελίδας και τρέχουσες πληροφορίες απόδοσης

Το προηγμένο «Advanced» σύστημα παρακολούθησης της Tigo Energy περιλαμβάνει όλα τα οφέλη της παρακολούθησης της βασικής
έκδοσης Basic και επιπλέων παρέχει προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις και αναφορές για το σύστημά σας. Το πακέτο αυτό αυξάνει την
ασφάλεια και βελτιώνει τη διαδικασία συντήρησης από την άμεση ενημέρωση των ιδιοκτητών και εγκαταστατών Φ/Β έργου για τυχόν
προβλήματα. Η Advanced διαχείριση παρέχει :






Όλα τα πλεονεκτήματα του πακέτου παρακολούθησης Basic “Module-level”
Πλήρες ιστορικό των δεδομένων παραγόμενης ενέργειας σε διάστημα 2 δευτερολέπτων
Ειδοποιήσεις για την ασφάλεια και την απόδοση μέσω e-mail ή SMS
Συγκέντρωση σφαλμάτων συστήματος και προειδοποιήσεις σε μια σελίδα για εύκολη αναφορά/ανάλυση
Μηνιαίες εκθέσεις παραγωγής ενεργείας και στατιστικών απόδοσης

H Pro πλατφόρμα διαχείρισης της Tigo Energy είναι η τέλεια λύση για τους πελάτες με πολλαπλές Φ/Β εγκαταστάσεις και για εγκαταστάτες
που παρέχουν συμβόλαια υποστήριξης/συντήρησης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει την πρόσβαση σε όλα τα
επίπεδα παρακολούθησης και ειδοποίησης καθώς και των ικανοτήτων διαχείρισης των εγκαταστάσεων της Tigo Energy.
Η Pro διαχείριση παρέχει :








Όλα τα πλεονεκτήματα της βασικής έκδοσης, και της Advanced
Εργαλεία Διαχείρισης
APΙ για την προσαρμοσμένη αναφορά
Πίνακας περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Εκδόσεις λογισμικού και εργαλείων
παρακολούθησης
Λειτουργία Kiosk για δημόσιες επιδείξεις
Google Maps

Tigo Energy Hellas
P. 700 700 75 79
F. 2312 2090 91
W. www.tigoenergy.gr | info@tigoenergy.gr

Google Maps – για ευκολότερη διαχείριση εγκαταστάσεων

