
Wielozadaniowy system
Monitorowanie i sterowanie
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Produkty najwyższej jakości oferowane 

przez lidera w branży

Urządzenia Solar-Log™ są najbardziej precyzyjnymi i niezawodnymi rejestratorami danych 

dostępnymi w sprzedaży. Zapewniają one klientowi najwyższą jakość „Made in Germany“ i 

profesjonalny serwis. Pragniemy wprowadzać na rynek kreatywne, innowacyjne produkty, 

stanowiące awangardę w tym biznesie. Naszym celem jest zapewnienie maksymalnej pro-

dukcji i optymalnej ekonomiki eksploatacji każdej instalacji fotowoltaicznej. Solar-Log™ jest 

kompatybilny niemal ze wszystkimi falownikami na rynku.

Monitoring, na którym można 
polegać

Instalacja fotowoltaiczna zapewnia maksymalną pro-

dukcję energii tylko w przypadku stałej produkcji prądu 

i eliminacji usterek. Rejestratory danych Solar-Log™ są 

wiodącymi urządzeniami w branży i gwarantują dokład-

ną i efektywną kontrolę instalacji fotowoltaicznej.

Regulacja eksportu energii do sieci 
0 - 100%

W niektórych przypadkach, eksport energii do sieci jest 

niepożądany. Solar-Log™ w bardzo łatwy sposób wy-

kona to zadanie. Wystarczy dowolny logger z naszego 

portfolio (oprócz Solar-Log 250) oraz miernik prądu. 

Zestaw ten zapewni płynną regulację produkcji, również 

do 0 %.

Liczniki energii - rejestracja i pomiary

Solar-Log™ oraz Solar-Log WEB Enerest™ we współpra-

cy z licznikami konsumpcji mogą wizualizować zużycie 

prądu przez dany budynek. Pozwala to min. śledzić 

trendy konsumpcji i optymalizować koszty energii.
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Optymalizacja zużycia prądu na po-
trzeby własne

Solar-Log™ jest idealnym urządzeniem do efektywnego 

sterowania zużyciem prądu na potrzeby własne. 

Inteligentne ogrzewanie  

Solar-Log™ informuje EGO Smart Heater oraz pompę 

ciepła o ilości dostępnej energii fotowoltaicznej. System 

grzewczy można wykorzystać jako zasobnik energii, co 

pozwala wygenerować dalsze oszczędności. 

Dane dotyczące prognozy pogody 

Urządzenie Solar-Log™ udostępnia dane dotyczące 

prognozy pogody na dzisiaj, oraz dwa następne dni. 

Umożliwia to inteligentne sterowanie pompą ciepła np. 

marki IDM.

Elektrociepłownia

Przy pomocy liczników prądu Solar-Log™ jest w stanie 

rejestrować i wyświetlać produkcję elektrociepłowni.

Monitorowanie akumulatorów

Za pomocą Solar-Log™ można przedstawiać w formie gra-

ficznej proces ładowania i rozładowywania akumulatorów.

Stacje ładowania

Solar-Log™ może również zadbać, aby ładowanie sa-

mochodów odbywało się z jak największym możliwym 

udziałem energii PV. Takie inteligentne ładowanie obniża 

koszty energii. 
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Szczegółowe informacje dotyczące ro-

dziny urządzeń Solar-Log™

Każde urządzenie Solar-Log™ można dopasować do indywidualnych potrzeb klienta. Jest 

idealny dla rodziny z jedną instalacją fotowoltaiczną, która chciałaby inteligentnie sterować 

zużyciem prądu na potrzeby własne, jak również dla zakładu przemysłowego, czy dla inwe-

stora eksploatującego instalacje o mocy na poziomie wielu megawatów. 

Główne cechy Solar-Log 250 Solar-Log 300 Solar-Log 1200 Solar-Log 2000

Wyświetlacz statusu LCD Pokazuje aktualny stan roboczy podczas instalacji i eksploatacji.

Dotykowy wyświetlacz TFT - -
Prezentacja graficzna oraz obsługa na ko-
lorowym dotykowym wyświetlaczu TFT

Easy Installation

Połączenie z reguły nie wymaga posiadania dogłębnej wiedzy na temat komputerów ani instalacji.

Rejestracja urządzenia online od-
bywa się automatycznie.

Podstawowe infor-
macje wprowadza 
się z pomocą pro-
stego interfejsu.

-

Wykrywanie sieci Automatyczne wyszukiwanie serwera DHCP i przydzielenie adresu IP w sieci  lokalnej.

Dostępność w lokalnej sieci
Każdy Solar-Log™ jest dostępny w sieci poprzez swoją na-

zwę lub IP z poziomu przeglądarki internetowej.

Funkcja dodatkowa

Rejestracja i wizu-
alizacja danych z 

licznika energii. Brak 
sterowania zewnętrz-
nymi odbiornikami.

Rejestracja, optymalizacja i sterowanie zużyciem prądu na potrzeby własne.

Analiza danych z Sensor Box Commercial, Professional i Professional Plus 

- -
Udostępnianie danych pogodowych tyl-

ko przy stosowaniu Solar-Log WEB 
Enerest™ (oraz pompy ciepła IDM)

- - -
Monitorowanie falow-

ników centralnych

Solar-LogTM Meter (opcja) -
 Pomiar prądu przez przekładnik prądowy, maks. 

2x3 fazy lub 6 faz pojedynczych

Możliwość współpracy z 
Solar-Log™ SCB/SMB

- - -

Rejestracja danych z 
pojedynczych ciągów 
modułów fotowolta-
icznych w urządzeniu 

Solar-Log™. Alarmy tyl-
ko poprzez Solar-Log 

WEB Enerest™

Licencje rozszerzające       - Do 30 kWp Do 250 kWp -
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Solar-Log 250

• Maks. moc instalacji - 10 kWp, 1 falownik

• Podstawowe urządzenie do profesjonalnego monitorowania niewielkich 

instalacji fotowoltaicznych

• 1 x S0–In i 1 x RS485/RS422, Ethernet, interfejs USB

• Rejestracja i wizualizacja danych z licznika energii

Solar-Log 300

• Maks. moc instalacji - 15 kWp, maksymalna liczba falowników jednego 

producenta na magistrali: 100

• 2 x S0–In, 1 x S0-Out i 1 x RS485/RS422, Ethernet, interfejs USB

• Wizualizacja i optymalizacja zużycia energii na potrzeby własne oraz 

sterowanie pracą i wizualizacja poszczególnych odbiorników

• Opcjonalne Powermanagement

Solar-Log 1200

• Maks. moc instalacji - 100 kWp, maksymalna liczba falowników / urzą-

dzeń jednego producenta na magistrali: 100

• 2 x S0–In, 1 x S0-Out, Ethernet, interfejs USB 

• 1 x RS485/RS422, 1 x RS485 i 1 x Relay

• Wizualizacja i optymalizacja zużycia energii na potrzeby własne oraz 

sterowanie pracą i wizualizacja poszczególnych odbiorników

• Opcjonalne Powermanagement

Solar-Log 2000

• Maks. moc instalacji - 2000 kWp, maksymalna liczba falowników / urzą-

dzeń jednego producenta na magistrali: 100

• 2 x S0–In, 1 x S0-Out, 1 x CAN, Ethernet, interfejs USB, Standard i PM+: 2 x 

RS485/RS422 i 1 x RS485

• Wizualizacja i optymalizacja zużycia energii na potrzeby własne oraz ste-

rowanie pracą i wizualizacja poszczególnych odbiorników

• Współpraca ze skrzynkami przyłączeniowymi ciągów modułów fotowolta-

icznych (ang. String Combiner Boxes - SCB) i Solar-Log™ String Monito-

ring Box (SMB)

• Opcjonalne Powermanagement
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Inteligentna energia dzięki Solar-Log™

Jaki system grzewczy jest odpowiedni dla klienta, o tym najlepiej wie jego instalator. Do wytwo-

rzenia energii cieplnej można zastosować zarówno pompę ciepła, jak i grzałkę. My dostarczamy 

odpowiedni, inteligentny system sterowania do takich rozwiązań. Solar-Log™ zapewnia koordy-

nację pracy odbiorników i sterowanie energią PV. Nadmiar prądu fotowoltaicznego może dostar-

czać do konkretnych maszyn i w razie potrzeby wyłączać lub włączać odbiorniki.

Pompa ciepłaFalownik

Sieć energetyczna

Inny odbiornik

Licznik energii

Inteligentna grzałka

Moduły foto-
woltaiczne

Solar-Log™
Określenie 

nadmiaru dostępnej 
energii

Dane dotyczące prognozy pogody

Temperatura

Funkcje urządzenia 
Solar-Log™ w zakresie zarzą-
dzania eksportem do sieci

Solar-Log 250 Solar-Log 300, 

1200 i 2000

Solar-Log 300 

PM+  i 1200 PM+

Solar-Log 2000 

PM+

Ograniczenie eksportu do war-
tości x procent bez uwzględnie-
nia lub z uwzględnieniem użycia 
energii na potrzeby własne 1)

-  2)

Zdalne sterowanie ogranicze-
niem eksportu bez uwzględnie-
nia lub z uwzględnieniem użycia 
energii na potrzeby własne 1)

- -  2)

Ograniczenie eksportu do stałej 
wartości x procent bez uwzględnienia 
użycia energii na potrzeby własne.

1) Tylko w połączeniu z dodatkowym licznikiem
2) Uwzględnienie użycia energii na potrzeby własne nie jest możliwe przy jednoczesnym używaniu pakietów PM lub interfejsu Modbus TCP .



 

7

Takie rozwiązanie idealnie się sprawdza w 

przypadku budynków nisko-emisyjnych lub 

zero-emisyjnych.

W połączeniu z inteligentnymi odbiornika-

mi prądu, takimi jak na przykład EGO Smart 

Heater, możliwe jest optymalne wykorzystywa-

nie prądu przez elektrociepłownię.

Inteligentna kontrola nad pompami ciepła 

optymalizuje użycie energii z sieci.

Solar-Log™ rejestruje i wyświetla moc genera-

tora elektrociepłowni i instalacji fotowoltaicz-

nej.

Grzałkę można szybko i prosto zamontować w 

dowolnym momencie inwestycji.

Gdy temperatura wody spada poniżej 4°C, 

grzałka aktywuje się, zapobiegając zamarznię-

ciu. 

EGO Smart Heater

Pompa ciepła

Elektrociepłownia

Solar-Log™ posiada specjalną funkcję zarzą-

dzania ładowaniem samochodów. Opiera się 

ona na ładowaniu energią PV, z zachowaniem 

minimalnego, awaryjnego stanu naładowania.

Stacje ładowania KEBA

Proces ładowania jest wizualizowany przez 

Solar-Log™ WEB.

Przy użyciu tego przekaźnika można kontro-

lować różne maszyny, silniki diesla, instalacje 

suszenia, chłodzenia itp. 

Solar-Log™ Smart Relay Station 

Potrafi on sterować wieloma maszynami, a 

ponadto można rozbudować system o kolejne 

przekaźniki.
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Wszystko pod kontrolą dzięki przej-

rzystym informacjom: Solar-Log WEB 

Enerest™

Z nowym Solar-Log WEB Enerest™. możesz zaproponować swoim klientom już nie 1 plan 

taryfowy, ale 3. Oczywiście każdy pakiet, M, L oraz XL różnią się ceną i funkcjonalnością.

Rozbudowany i profesjonalny wariant Enerest XL został opracowany specjalnie z myślą o instalatorach, 

serwisantach i dystrybutorach energetycznych. Centralne sterowanie zapewnia przejrzyste opcje wyświe-

tlania, jak również umożliwia korzystanie z licznych funkcji i ustawień, które można aktywować i modyfi-

kować on-line. Solar-Log WEB Enerest™ XL jest najprostszym rozwiązaniem dla posiadaczy instalacji 

PV, gdyż umożliwia im bezpośrednie przetwarzanie wszystkich danych o statusie jej pracy.

Solar-Log WEB Enerest™
Rozwiązanie dopasowane do potrzeb 

każdego użytkownika 

XL

L M
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Profesjonalna obsługa

Kompleksowy pakiet oprogramowania obejmuje wszystkie wymagane dla celów gwarancyjnych 

narzędzia, umożliwiające zdalne prace konserwacyjne oraz monitorowanie instalacji fotowoltaicznej.

Niezawodna ochrona

Dzięki Solar-Log WEB Enerest™ możesz monitorować chronić inwestycje swoich klientów.

Efektywna kontrola

Na podstawie porównania danych meteorologicznych i referencyjnych modułów możesz ustalić 

odchylenia pomiędzy możliwą, a rzeczywistą produkcją prądu. 

Szybka reakcja

Szybkie wykrywanie, diagnozowanie i usuwanie usterek pozwala ograniczyć czas naprawy serwi-

sowej w miejscu instalacji. Z portalu można zawsze skorzystać, gdy okaże się to nieodzowne w 

terenie.

Proste zarządzanie

Zarządzanie i dokumentowanie wszystkich czynności i komunikatów o błędach następuje w dzien-

niku instalacji fotowoltaicznej. Przedstawianie analizy produkcji energii jest również możliwe w 

formacie PDF lub CSV.

Obszerne raportowanie

Klienci mogą otrzymywać regularne analizy w przejrzystej formie raportów. Jest to dodatkowa 

zaleta, nie wymagająca żadnego wkładu pracy.

Przejrzysta prezentacja

Wizualizacja danych dotyczących instalacji fotowoltaicznej i produkcji energii w przejrzystej, łatwo 

zrozumiałej formie.

Kompetencje instalatora na pierwszym planie

Reklama może być taka prosta. Solar-Log WEB Enerest™ umożliwia instalatorowi przedstawianie 

referencji w interfejsie internetowym własnego portalu internetowego.
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Szczegółowe informacje o Solar-Log 

WEB Enerest™

Bez żadnych opłat podstawowych, bez długoletnich zobowiązań

Korzystanie z Solar-Log WEB Enerest™ L i XL wiąże się tylko z opłatą roczną dla poszczególnych 

instalacji. System PV można monitorować bez żadnych zobowiązań przez 30 dni, zanim zostanie wy-

stawiony rachunek z opłatą roczną. Wszystkie Solar-Log™ można przydzielić odpowiednim klientom, z 

uwzględnieniem prywatności pozostałych.

Solar-Log WEB Enerest™

Dla użytkowników Solar-Log WEB Enerest™ dostępna jest całkowicie nowa i ulepszona aplikacja 

mobilna na Android i iOS - jest ona bezpłatna. Posiada wiele cech indywidualizacji, umożliwia pod-

gląd kilku instalacji, czy doboru widoków. Do tego daje dostęp do danych urządzeń typu pompy 

ciepła i grzałki.

Solar-Log™ Dashboard 

Dzięki Solar-Log WEB Enerest™ L i XL dane dotyczące instalacji fotowoltaicznej można prezentować 

również na bardzo atrakcyjnej i animowanej tablicy (Dashboard). Przedstawia on następujące dane: 

Wartość chwilowa produkcji, przebieg mocy, przychód, dane pogodowe, informacje o instalacji oraz 

wkład w ochronę środowiska naturalnego. Dzięki modułowi przeglądu wartości możliwe jest nawet 

wyświetlanie danych produkcji większej liczby instalacji na jednym pulpicie.

Za pomocą przepływu energii można wyświetlić zużycie prądu 
wytworzonego przez własną instalację.

Widok tablicy
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Centralna stacja dowodzenia

Solar-Log™ WEB-4U - potrzebne 

wsparcie?

My monitorujemy za Ciebie

Zalety

Dzięki Solar-Log™ WEB-4U oddajesz obowiązek monitorowania instalacji nam - producentowi tego 

systemu. Jeśli brakuje czasu na codzienną rutynę analizy danych, możemy to zrobić za Ciebie, w 

najlepszy możliwy sposób.

Nasi specjaliści

• użyją wielu lat doświadczeń, aby Ciebie wesprzeć

• znajdują błędy instalacji, które mogą umknąć innym

• jeśli to możliwe, naprawią problem zdalnie

• raportują do Ciebie lub inwestora

• zalecają pożyteczne zmiany

• dają Ci więcej czasu na inne obowiązki
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www.solar-log.com
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