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SMA Residential Solutions

Slim van in het begin. Steeds de passende oplossing. 

Produceren
en

optimaliseren

SMA RESIDENTIAL SOLUTIONS

Krachtige omvormers, zoals

SUNNY TRIPOWER
SUNNY BOY

Optimalisatie van zonnepanelen

TS4-R OPTIMIZER

Opslaan
en

beheren

SMA RESIDENTIAL SOLUTIONS

Efficiënte batterij-omvormers, zoals

SUNNY BOY STORAGE
SUNNY ISLAND

Bewakings- en
besturingsapparatuur, zoals

SUNNY HOME MANAGER

Powered by

SMA RESIDENTIAL SERVICES

SMA RESIDENTIAL TOOLS

SMA SMART CONNECTED
Automatische omvormer-monitoring door SMA

SMA GARANTIEPROGRAMMA
Tot 25 jaar garantie

SUNNY DESIGN
Software voor de installateur om uw
zonnestroominstallatie correct te berekenen

SUNNY PORTAL / SUNNY PLACES
Eenvoudige monitoring en online community
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Produceren

Maximale opbrengst dankzij krachtige omvormer
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Hogere kwaliteit

Doordachtere installatie

1 platform

SUNNY BOY 1.5 – 5.0 
SUNNY TRIPOWER 3.0–10.0

1 platform voor maximaal gebruiksgemak
Als je er één kent, ken je ze allemaal
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Unique Selling Points

Voordelen stringomvormers Voordelen SMA Smart ConnectedVoordelen SMA ShadeFix
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1 toestel, makkelijk bereikbaar

> Eenvoudig

> Breed inzetbaar en dynamisch

> Snelle opstart

> Intelligent

SMA zet in op kwaliteit en veiligheid

> Getest in ons Testcenter: https://youtu.be/wzddgWAZpQM

Voordelen Stringomvormer

https://youtu.be/wzddgWAZpQM


7SMA Solar Technology

Vaak Gehoorde Fouten

Laat u niet van de wijs brengen door onwetendheid en paniekzaaiers

Monitoren per paneel is een must

Een paneel is stabieler dan een optimizer

Een stringomvormer is een groot risico op brand

Een goede installatie is steeds belangrijk

Alle stringomvormers gaan slechts 5 à 12 jaar mee

Kwaliteit van de omvormer vertaalt zich in levensduur

Serie geschakeld – tuinslangeffect

Schaduwbeheer SMA ShadeFix
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Schaduw

Schaduw moet zoveel mogelijk worden 

vermeden!
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Schaduw

Panelen die soms in de schaduw liggen:

> Kies correcte positie voor zonnepanelen 
(horizontaal of verticaal)

> Gebruik SMA ShadeFix, het ingebouwde 
schaduwbeheer

> Gebruik omvormer met 2 MPP-trackers
(beschaduwde string op een aparte MPP-
tracker)

> Gebruik optimizers enkel voor afwijkende 
panelen
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Zo werkt SMA ShadeFix
Bypass Dioden in de zonnepanelen

Paneel fabrikanten hebben bypass dioden ingebouwd 

voor gedeeltelijke schaduw
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• Goede opbrengsten ondanks gedeeltelijke schaduw

• Tot 18%  hogere opbrengst bij schaduw

Obstakels overwinnen schaduwbeheer met SMA ShadeFix

Technische film

https://www.youtube.com/watch?v=bxIi4GiZakE
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Recente universitaire studie:

Stringoptimalisatie is beter dan hardware oplossingen 

per paneel 

Lees meer in de whitepaper

en schrijf u in voor de webinar opleiding

https://www.sma-benelux.com/ShadeFix.html

Deense studie: beter met ShadeFix dan met optimizers

https://www.sma-benelux.com/shadefix.html
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De SMA omvormer meet

• Netzijde

• Zonnepanelen

• Interne werking

• Omgevingsfactoren

• Communicatie

Fouten en storingen zijn zichtbaar op Sunny Portal

Fouten en storingen kunnen in gebeurtenissenrapport gemaild worden

Met SMA Smart Connected geactiveerd wordt deze monitoring door SMA uitgevoerd!

• We houden u actief op de hoogte van fouten en te nemen acties

• We sturen onmiddellijk een omruiltoestel als er iets met de omvormer foutief is

• Uw klant profiteert van actieve monitoring door SMA en een snelle analyse.

Voordelen SMA Smart Connected

> SMA is de enige fabrikant die deze service aanbiedt aan installateurs en hun klanten,

en dan nog kostenloos.

> Zie ook referentie video: https://youtu.be/r_hAXMIJG4w

https://youtu.be/r_hAXMIJG4w
https://youtu.be/r_hAXMIJG4w
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Unique Selling Points

Voordelen stringomvormers Voordelen SMA Smart ConnectedVoordelen SMA ShadeFix
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Overzicht geïntegreerde functionaliteiten

Typeaanduiding

SB1.5-1VL-40
SB2.0-1VL-40
SB2.5-1VL-40

SB3.0-1AV-41
SB3.6-1AV-41
SB4.0-1AV-41
SB5.0-1AV-41

STP3.0-3AV-40
STP4.0-3AV-40
STP5.0-3AV-40
STP6.0-3AV-40

STP8.0-3AV-40
STP10.0-3AV-40

Webconnect 1.5 FW3.0 ✓ ✓ ✓
Parallelschakeling van MPPT N.V.T. ✓ ✓ ✓
Polystring per MPPT ✓ ✓ ✓ ✓
GEÏNTEGREERDE
TS4-R–COMMUNICATIE X ✓ ✓ ✓
SHADUWBEHEER 
SMA ShadeFix ✓ ✓ ✓ ✓

DYNAMISCHE VERMOGENSREGELING ✓ ✓ ✓ ✓

SMART INVERTER SCREEN
• Eenvoudige verbinding via QR code

FW3.0 FW3.0 FW3.0 FW3.0

• Beginscherm van omvormer zonder  
login

FW3.0 ✓ ✓ ✓

SMA SMART CONNECTED ✓ ✓ ✓ ✓

SUNNY BOY 1.5-2.5 SUNNY BOY 3.0-5.0 SUNNY TRIPOWER 3.0-6.0 SUNNY TRIPOWER 8.0-10.0
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NIEUW: SMA 360° App
Functies voor volledige ondersteuning

Planning Werking Service
Shortcut via QR-Code: 

Voor snellere inbedrijfstelling,
live gegevens en foutdetectie
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En later …
SMA Energie app

Voor uw klanten
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Optimaliseren

Bij complexe installaties of om panelen te monitoren
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Complex dak?

Enkel DIE panelen optimaliseren waar het nuttig kan zijn

• Bewuste investering

• Bewust aantal toestellen

• Beperkte installatiekost

• Beperkte warmtetoevoer

Voordelen van Selectief Optimaliseren en …
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… En Ingebouwde Paneelmonitoring

Gateway kan rechtstreeks aangesloten worden 
op de omvormer

• Enkel Gateway te installeren

• Rechtstreeks aansluiten op de omvormer

• Inbedrijfstelling via de omvormer, geen 

aparte werkwijze

Toepasbaar op ALLE residentiële omvormers 

van 3kW en groter



21SMA Solar Technology

Beheren

Uw brein voor een intelligent energiebeheer
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1
Simpelste methode: Zelf toestellen 

aan- en uitzetten op het juiste moment. 

Eventueel via een app de toestellen 

aansturen.

2
Automatisch: 

Een sensor meet wanneer er méér 

energie wordt geproduceerd dan er 

wordt geconsumeerd en zet vervolgens 

verbruikers vanzelf aan. Dit is wat het 

overgrote deel van de aanbieders 

bedoelen als ze het hebben over 

‘smart home’ 

3
Automatisch én slim: een slim 

apparaat weet wanneer er meer 

stroom geproduceerd gaat worden en 

weet hoeveel energie verschillende 

gebruikers nodig hebben en welke 

verbruikers prioriteit hebben, en 

schakelt op een slimme manier 

apparaten aan: Dit is een écht smart 

home.

Smart Home: energieverbruik aanpassen aan productie om 
eigenverbruik te verhogen

> Een écht Smart Home beslist op basis van intelligentie en een beeld van de toekomst
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Verhogen van het eigen verbruik
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Waarom het eigenverbruik verhogen?
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Rendabiliteit

De doelstelling is om de huidige rendabiliteit van PV te 

behouden.

Vraagsturing

Vraagsturing is zeer belangrijk om de verdere integratie van 

hernieuwbare energie te bevorderen.

Doelstellingen

De uitrol is cruciaal in de context van de 

energiedoelstellingen 2020 en 2030.

Verdere integratie hernieuwbare energie
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Sunny Home Manager – De Energiemanager

Warmtepomp-
regeling

Eigen verbruik

Energie 
zelfvoorziening

Prognose huishoudelijk 
verbruik PV-opwekking 

Opslagbatterij 
regeling

Basismonitoring PV-
installatieAfvlakking 

PV-opwekking

Energiemonitoring

Energiebeheer

Visualisering 
energiestroom

Dynamische 
vermogensregeling

Peakshaving
(afvlakking 

verbruikspieken)
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Welke producten kunnen allemaal nu al aangestuurd worden?

Edimax Stopcontacten 

SP2101W

Slim witgoed van 

Siemens en Bosch

Warmtepompen van 

Stiebel Eltron, Tecalor, 

Wolf en Vaillant

Laadpalen van 

Mennekes en Wallbe

Verwarmings-

elementen van MyPV
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Nieuwe taal voor communicatie tussen producten van verschillende 
fabrikanten

EEBUS is de taal die producten verbindt

Verschillende apparaten spreken vaak nog verschillende talen
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SMA EV CHARGER

Intelligent laadsysteem in combinatie met 
SMA Home Manager NIEUW

Beschikbaar in 2020

Overzicht van de werkelijke kosten 

Kan optimaliseren voor de laagste kosten

PV-Boost – bij extra vermogen van de zonnepanelen

Overload Protection – geen gevaar dat de hoofdzekering uitvalt

Laden op hoog vermogen– tot wel 22 kW
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Opslaan

Meer zonne-energie dankzij efficiënte opslagoplossingen
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Breid uw installatie Op Elk Moment Uit 

➢Altijd optimaal voorzien van zonne-energie — vandaag, morgen en in de toekomst.

Als energiebehoeften veranderen, kunnen bestaande PV-systemen op elk gewenst moment flexibel worden uitgebreid

Opslag toevoegen aan bestaand PV-systeem

> Een bestaande PV-installatie uitbreiden tot een 
volwaardig opslagsysteem met slechts een paar extra 
bouwstenen

> Eigenaars verminderen de hoeveelheid aangekochte 
elektriciteit van het net en minimaliseren hun 
elektriciteitskosten.

Opslagsysteem uitbreiden

> Dankzij de multistring technologie* kunnen op elk 
moment tot drie hoogspanningsbatterijen worden 
aangesloten op de Sunny Boy Storage. 

> Opslagsystemen kunnen systematisch worden 
uitgebreid en aangepast aan de toenemende vraag 
naar energie.
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Voordelen AC-koppeling
t.o.v. hybride omvormers

➢Klant kan opslag toevoegen, nu of later, met de grootste flexibiliteit voor hem en installateur

Aparte batterij-omvormer is 

locatie–onafhankelijk, niet 

gebonden aan PV-omvormer

ELKE PV installatie is 

“Storage Ready” 

Geoptimaliseerd laden, 

beter voor de batterij

Heel eenvoudig met slechts 3 

toestellen:

SMA batterij-omvormer, SMA 

Energy Meter en batterij

Batterijen toevoegen is 

flexibel , want los van soort 

elektriciteit, altijd 

uitbreidbaar– meer modulair
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SMA Opslagoplossingen

PV omvormer + 
Sunny Boy Storage 2.5 

> Hoogspanningsbatterij

> Eenvoudige installatie

> Hoogste rendement

> Verhoging eigenverbruik

PV omvormer + 
Sunny Boy Storage 3.7/5.0/6.0

> Hoogspanningsbatterij

> Meerdere batterijen samen op 
1 omvormer

> Verhoging eigenverbruik/
Noodstroomvoorziening/
Back-up

PV omvormer + 
Sunny Island 4.4/6.0/8.0

> 48V batterijen

> Keuze uit verschillende batterijtechnologieën

> Meest flexibel systeem

> Verhoging eigenverbruik /
Back-up / Off-Grid

Flexibel Opslagsysteem
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> (PV-omvormer,) Sunny Island-omvormer, batterijen, eventueel temperatuursensor en batterijzekeringen

> Sunny Island bouwt 230V/50Hz en regelt het energie niveau.

Off-Grid Oplossing
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Hoe alles berekenen in Sunny Design?

In Sunny Design kun je alles uitrekenen 

met en zonder batterijen. Vervolgens 

kun je zien wat de toevoeging van 

batterijen doet voor het eigenverbruik.

Hoger eigenverbruik = een lagere 

energierekening
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Schrijf u in op de SMA Sunny News om op de hoogte te blijven van 
het allerlaatste nieuws en ontwikkelingen in binnen de PV sector!  

ONTVANG HET PRESENTATIEMATERIAAL 
KOM MEER TE WETEN OVER:

De lancering van de 

360° Installer App ! 

Alles wat je nodig hebt, is 

een gratis SMA Sunny 

Portal Account

QR-code scanning op 

SMA omvormers

Snelle toegang tot de live 

gegevens van de omvormer 

voor een snellere 

inbedrijfstelling en analyse

De komst van de 

SMA EV Charger

Kom dit jaar alles te weten

over dit intelligent 

laadsysteem!

OSC2.0

Ontdek de ins en outs van 

het nieuw Online Service 

Center 2.0

Meer Solar Academy 

opleidingen en webinars

Hou uw PV kennis op pijl dankzij

diverse topics voor zowel het  

residentieel als commercieel segment. 

https://www.sma-benelux.com/nieuwsbrief.html
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Bekijk onze video’s op YouTube
(SMA Solar Technology)
https://www.youtube.com/user/smasolartechnology

Volg ons op on LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/sma-benelux/

Like ons op Facebook:
https://www.facebook.com/SMA-Benelux-
369074373556487/

Volg onze internationale pagina op Instagram:
https://www.instagram.com/sma.solar/?hl=nl

Volg ons op Sociale Media!

https://www.youtube.com/user/smasolartechnology
https://www.linkedin.com/company/sma-benelux/
https://www.facebook.com/SMA-Benelux-369074373556487/
https://www.instagram.com/sma.solar/?hl=nl
https://www.facebook.com/SMA-Benelux-369074373556487/
https://www.youtube.com/user/smasolartechnology
https://www.linkedin.com/company/sma-benelux/
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Thank you!

SMA Benelux

Generaal de Wittelaan 19B

2800 Mechelen, België

www.SMA-Benelux.be

training@SMA-benelux.com

Tel. +32 15 28 67 39

Tel. +31 30 2492 000

http://www.sma-benelux.be/
mailto:training@SMA-benelux.com

