
SMA Solar Technology AG 

SUNNY TRIPOWER CORE 1 
STANDS ON ITS OWN 
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De Sunny Tripower CORE1 is de 
eerste staande omvormer ter 
wereld voor commerciële daken, 
carports en zonnestroomprojecten 
op de grond. 
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Als de 3e generatie van SMA’s 

toonaangevende Sunny Tripower 
productlijn brengt de CORE1 een 

revolutie op gang in de klasse van 
de commerciële omvormers. 

Het innovatieve karakter zit hem in de 
combinatie van een baanbrekend vormelijk 
ontwerp en een inventieve 
montagemethode. Het doel is de installatie te 
versnellen en een zo gunstig mogelijk 
investeringsrendement te garanderen aan alle 
betrokken partijen. 
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Het resultaat: 
Tot wel 60% 
snellere 
installatie  
en kostenbesparingen op 
alle niveaus. 

DE KRACHTLIJNEN 



HET VERANDERENDE LANDSCHAP 
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UITDAGINGEN COMMERCIËLE MARKT 
• Toegenomen concurrentie dwingt tot constante kostenbesparingen om competitief te blijven 
• Investeringen op lange termijn: kwaliteit en lange levensduur van groot belang in kostenstructuur 
• Elk uur telt: installatiekosten vormen een groot deel van de totale kosten 

De laatste toevoeging aan de Sunny Tripower-reeks is een hoogwaardige, grotere (50 kW) stringomvormer die geschikt 
is voor de meest uitdagende installaties. Het resultaat: 
• Lagere kosten per watt 
• Minder omvormers per project 
• Eenvoudige, versnelde installatie  

 



IDEAAL VOOR ALLE TOEPASSINGEN 
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DAK CARPORT GROND 



COMPLEET OVERZICHT PER VERMOGENSKLASSE 
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25.000 W  20.000 W  15.000 W  

VERMOGEN: 

Geoptimaliseerde flexibiliteit en kostenbesparingen 

LEVERBAAR 

50.000 W  

VERMOGEN: 

Vanaf NU verkrijgbaar 



DE EVOLUTIONAIRE COMMERCIËLE PV-OPLOSSING 

• Tot wel 60% snellere installatie 
• Grotere kostenbesparingen (arbeid, materialen, 

logistiek, onderhoud) 
• Geïntegreerde DC-aansluitdoos 
• 's Werelds eerste compleet gemonteerde, vrijstaande 

omvormer voor commerciële toepassingen, in het 
bijzonder commerciële daken 

SUNNY TRIPOWER 
10/15/20/25 

SUNNY TRIPOWER 
CORE1 

• Hoogwaardige prestaties 
• Maximale flexibiliteit 
• Geoptimaliseerde kostenbesparingen 

 

 
 
 
• Toonaangevende functies 

 • Schaalbare ontwerpopties tot het MW-bereik 
• Eenvoudige, versnelde installatie 
• Ongeziene betrouwbaarheid 
• Beste servicebedrijf in de sector 

met onovertroffen O&M 
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Verbeterd 

Behouden 



BELANGRIJKSTE VOORDELEN 
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ALLES OMVATTEND 
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KOSTENBESPARINGEN EN  
ZUINIGE LOGISTIEK 

2 

SNELLE INSTALLATIE EN 
NAADLOZE WIFI-

CONNECTIE 
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BEPERKTE LCOE*MET 
GELIMITEERD RISICO 
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* Levelised Costs of Electricity  



ALLES OMVATTEND 
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Ongeëvenaarde efficiëntie en uiterst sterk 
geïmplementeerd,  

• 12 directe string-ingangen voor vereenvoudigde aansluiting 

• Geïntegreerde DC-schakelaars beperken logistieke 
complexiteit en 'Balance of System-kosten (BOS)  

• Optionele overspanningsbeveiliging type 2 aan AC- en DC-
zijde voor verhoogde veiligheid  

• Complete netbeheersmogelijkheden 

• Geen AC-aansluitdoos nodig 

• Koperen of aluminium geleiders aan AC-zijde 

• Optionele modules voor externe sensoren en 
vermogensbegrenzing van Utility 

 



KOSTENBESPARINGEN EN ZUINIGE LOGISTIEK  
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• Beperkte aantal BOS-componenten verlaagt algemene complexiteit van de installatie  
• Verdere besparingen op arbeidskosten dankzij geoptimaliseerd verzendingsconcept en minimale 

montagevereisten 
• Toonaangevende vermogensdichtheid verlaagt opslag- en verzendkosten en vereenvoudigt het 

transport ter plaatse 
• Afmetingen: ½ van standaard Europallet 800 mm x 600 mm 

• 2 omvormers per pallet  110 omvormers per 40 ft. Container  5 MW per container  

Verpakking geoptimaliseerd voor snelle bevestiging van 
daksteunen of rekmontagebeugels. 

Vereenvoudigde plaatsing door twee 
personen.  



SNELLE INSTALLATIE EN NETINTEGRATIE 
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Snellere installatie 
• Tot wel 60 % snellere installatie  
• Dakmontagesysteem overbodig 
• Zes onafhankelijke MPP-trackers verhogen de ontwerpflexibiliteit 

en maximaliseren tegelijk de stroomproductie 
 

Superieure configuratie en communicatie 
• Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling met Web-Assistant 
• Browsertoegang via wifi op alle mobiele apparaten 
• Twee ethernet-poorten voor snelle communicatie op grote 

centrales met ModbusTM TCP (incl. SunSpec) ondersteuning 
 

Geavanceerde netbeheersfuncties 
• Gecertificeerd voor alle wereldwijde netvoorschriften 
• Nieuwe functies inclusief Active Power Reserve 
   en Integrated Plant Control 2.0 

 



Ongeëvenaarde stroomproductie 
• Zes onafhankelijke MPP-trackers garanderen optimale 

energieproductie, zelfs bij schaduw. Bovendien zijn DC-
zekeringen voortaan overbodig  

• Het unieke ontwerp maakt DC/AC-ratio's mogelijk van wel 
150% 

 
Investeringszekerheid 
• Ondersteuning van het beste serviceteam van de 

zonnestroomindustrie 
• SMA's intelligente temperatuurbeheersysteem OptiCoolTM 

garandeert betrouwbaar bedrijf en maximale 
energieproductie in de meest veeleisende 
temperatuursomstandigheden 

• De jarenlange ervaring en de bewezen kwaliteit van SMA 
beperken zakelijke risico's 

 
 

BEPERKTE LCOE MET GELIMITEERD RISICO 
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DE NIEUWE NORM IN COMMERCIËLE ZONNESTROOM 
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KOSTENBESPARINGEN EN 
ZUINIGE LOGISTIEK 

Gereduceerde BOS-kosten en 
versnelde installatie 

GEOPTIMALISEERDE LCOE  
MET BEPERKT RISICO 

Voor het beste rendement op 
uw investering in zonnestroom  

ALLES OMVATTEND 

Minder componenten beperken 
complexiteit op elk niveau 

SNELLE INSTALLATIE 
en naadloze 
NETINTEGRATIE 

Tot wel 60% snellere installatie 
bespaart tijd en geld 

SUNNY TRIPOWER 

CORE1 



SMA Solar Technology AG 

BEDANKT!  
VRAGEN?  
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