PV*SOL® premium

Oprogramowanie do projektowania Systemów Fotowoltaicznych

SKANUJ TUTAJ

Valentin Software od ponad 30 lat z powodzeniem opracowuje inteligentne rozwiązania programowe do planowania,
projektowania, dynamicznych symulacji i obliczania uzysku z dostaw energii w budynkach, a także do użytku przemysłowego i komercyjnego. Nasze programy symulacyjne pomagają projektantom systemów, inżynierom, konsultantom,
instalatorom, handlowcom i inwestorom profesjonalnie planować i wymiarować systemy fotowoltaiczne.

Dzięki PV*SOL® premium projektanci i operatorzy
mogą projektować swoje systemy PV zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami, symulować dokładne obliczenia wydajności w określonych warunkach terenowych, a tym samym wykonywać dokładne obliczenia
finansowe, z uwzględnieniem dotacji rządowych.
Dzięki naszej dynamicznej symulacji minutowej
można jeszcze dokładniej obliczyć zużycie własne i
magazynowanie w systemach akumulatorów. Im bardziej zmniejszają się taryfy gwarantowane, tym ważniejsze jest przekonanie użytkowników końcowych, że
zużycie własne również przyczynia się do zwiększenia
wydajności instalacji fotowoltaicznej.

Bezpłatne wersje testowe
i informacje szczegółowe

Im bardziej realistycznie można symulować zacienienie systemu fotowoltaicznego przez obiekty znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie, tym dokładniej
można obliczyć wydajność. Dzięki wizualizacji 3D w
PV*SOL® premium, można wizualizować systemy równoległe i montowane na dachu oraz dokładnie obliczyć zacienienie. W celu wprowadzenia danych obiektowych, modele 3D w różnych formatach plików mogą
być importowane przez interfejs.

Import planów lokalizacji i łatwe wytłaczanie budynków np. z drzewami.

Baza danych produktów zapewnia obszerne i stale
aktualizowane zestawy danych. Podzespoły są obsługiwane online przez danego producenta (liczba
rekordów danych jest zaokrąglana):
Wybór systemu z zużyciem własnym, systemem akumulatorów i pojazdem
elektrycznym

Moduły PV: 18 600
Falowniki: 4 500
Pojazdy elektryczne: 70

Dane klimatyczne

Akumulatory: 700

Baza danych klimatycznych MeteoSyn zawiera około 450 zestawów
danych z Niemieckiego Serwisu
Meteorologicznego dla Niemiec z
okresem uśredniania 1981-2010,
jak również ponad 8000 globalnych
zestawów danych, opartych na normie Meteonorm 7.2 (1991-2010).

Systemy akumulatorowe (podłączone do sieci): 1 000
Optymizatory mocy: 23

Budynki i obiekty można również szybko i łatwo tworzyć na podstawie planów, map katastralnych i zrzutów
ekranu zarówno z map satelitarnych (np. Google Earth),
jak i obrazów cyfrowych. Wystarczy zidentyfikować
tylko odpowiednie kontury, a następnie budynek może
być wygenerowany poprzez wprowadzenie wysokości.

Korzystając z tabeli bilansu energetycznego, można
wyraźnie śledzić wszystkie zyski i straty występujące w
systemie PV. Wszystkie wyniki i szczegóły dotyczące systemu mogą być oczywiście przedstawione klientowi w
postaci przejrzystej prezentacji w 19 różnych językach.

Przejrzysta prezentacja wyników wraz z wykresem wydajności i konsumpcji.
Zimportowany model 3D budynku fabryki

Pojazd elektryczny może być wybrany z bazy danych, a
następnie wprowadzany jest dzienny przebieg.
PV*SOL® premium oblicza, ile energii PV można
wykorzystać do ładowania pojazdu. Oprogramowanie
oblicza również koszt za 100 km z wykorzystaniem i
bez użycia fotowoltaiki. Po przeprowadzeniu symulacji w odstępach minutowych lub godzinnych, wygenerowane kompleksowe zestawienie wyników zawiera szczegółową prezentację wyników symulacji, w
tym wykresy i tabelę przepływu pieniędzy.

Dodatkowe cechy
Realistyczna konfiguracja dla optymizatorów mocy
Podłączenie wielu układów PV do jednego MPP
Symulacja dwustronnych modułów PV
Wybór różnych grup pojazdów elektrycznych
Swobodne dodawanie urządzeń zabezpieczających do schematu elektrycznego
Języki programu: Deutsch, English, Español,
Français, Italiano, Polski, Português

Software Maintenance
Umowa aktualizacji oprogramowania obejmuje zarówno
aktualizacje programu i baz danych, jak i bezpłatną infolinię telefoniczną (w języku angielskim lub niemieckim).
W cenie programu jest 6 miesięcy aktualizacji oprogramowania od daty zakupu.
Diagram przepływu energii z systemem akumulatorowym, urządzeniami i
pojazdem elektrycznym.
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