Система за мониторинг на фотоволтаични централи.
PV-SCTL16
В основата на всяка фотоволтаична централа са нейните фотоволтаични панели. От
тяхната работа най-много зависи ефективността на централата и количеството произведена
енергия. Инвестициите в тези централи са прекалено големи и затова е изключително важно
да се намалят до минимум всички загуби вследствие на възникнали и ненавременно
отстранени повреди. Това не е лесна задача когато централата е с по-голяма мощност защото
тя се състои от огромно количество панели, конектори, механични конструкции, кабели и
т.н. Колкото и качествени компоненти да се използват и съвестно да е монтирано всичко,
централата ще е разположена на открито и подложена на извънредно сурови условия за
експлоатация. За да няма постоянни съмнения в изправността и и за да се оптимизира труда
и разходите по обслужването, ние ви предлагаме новото поколение „Система мониторинг на
фотоволтаични централи - PV-SCTL16“. С нейна помощ не само ще измервате произведената
енергия от всеки стринг с фотоволтаични панели по отделно, но ще получавате информация
за всички възникнали повреди в генериращата част. Тази информация ще ви бъде давана
веднага и така времето в което централата би работила с понижена мощност заради
повредените съоръжения, ще се сведе до минимум.
PV-SCTL16 се състой от измервателни модули с 16 входа интегрирани в „стринговата“
кутия и централен компютър със софтуер управляващ системата и визуализиращ
състоянието и. Измервателният модул измерва индивидуалният ток генериран от всеки
стринг, като за целта се прекъсва отрицателния полюс от стринга. Токът преминаване през
шунтов резистор с 0.01 ома за измерване, сумира се с токовете от останалите стрингове и се
подава към изхода на стринговата кутия. Допълнително се измерва общото напрежение от
всички стрингове за да се изчисли генерираната мощност и енергия от всеки стринг с
фотоволтаични панели. Измервателният модул се захранва от напрежението на стрингова
кутия и се свързва с централният компютър с безжична връзка. Така цялата измервателна
система се изгражда бързо и без допълнителни разходи. На PV-SCTL16 не са необходими
допълнителни скъпи кабели за захранване и пренос на данни.
Системата измерва всички входни токове и напрежения с точност под 1% което дава
възможност използването на информацията и за прецизен анализ на състоянието на
панелите, стареенето им, загубите по кабелите или в инвертора и т.н. Протичащият ток се
измерва в двете посоки, благодарение на което могат да се разкриват и повреди в DC
инсталацията като къси съединения, утечки и др Измервателните модули имат 2 термосонди
измерващи температурата вътре и извън кутията, и вход за датчик за отворена врата който
може да бъде много полезен при регистрация на ремонтни дейности или за предпазване от
неволно забравяне на вратата на кутията. Радиомодемите работят с носеща честота в
свободният за използване обхват 868MHz. За да се покрият по големи разстояния ние
използваме протоколи имащи възможността за ретранслация на данните от подходящо
разположени междинни измервателни модули.
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Фотоволтаична централа със система за мониторинг PV-SCTL16

Електрическа схема на стрингова кутия (String Combiner Box) с PV-SCTL16
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Стрингова кутия с монтиран измервателен модул
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Технически данни на измервателен модул
Брой входове за отделни стрингове
16
Диапазон на измервания ток
+/-10А
Метод за измерване на тока
с шунтови резистор 0.01 Ohm
Максимално
допустимо
работно
1000V DC
напрежение
Точност при измерване
1% + ±10mA
Захранващо напрежение
30 – 1000V DC (старт от 200V)
Консумирана мощност
мах 3W
Честота на радиомодемите
868MHz
до 5000м при работа с външна антена
Радиус на обхват на радиомодемите
в
открито
пространство
без
ретранслиране
Връзка със сървъра на системата за
чрез USB-RF модем или Ethernet-RF
мониторинг
gateway
LED индикатори
18
Галванично разделен сериен интерфейс за
Наличен
локална диагностика
Входове от отрицателния извод на PV Фиксирана към платката клема за
стрингове
кабел със сечение до 4mm2
Вход от положителния потенциал на PV Изключваема клема за кабел със
стрингове след обединяващата ги шина
сечение до 2mm2
Изход с отрицателен потенциал за
Притискаща клема за пров. 35mm2
инвертора
Точност на измерването на температурата 1оC
Работна температура
-25 ÷ +70 °C
Влажност
до 98%
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Габаритни и присъединителни размери на измервателният модул

USB-RF модем NDM8-2
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Ethernet – RF модем NDM-RL8
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Основен екран на PV_SCTL_Monitor в комбинация с моментна мощност от всеки стринг

Диаграма с генерирана мощност
от цялата централа
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Осцилограма с измервани параметри
в реално време
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