
Představuje technologie 



Nejpokročilejší technologie solárních měničů 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



the PowerRouter 
chytré řešení pro směrování elektrické energie  

vhodné i pro ostrovní systémy 



the PowerRouter 
you’re in charge 

O firmě Nedap 

 Založena v roce 1929 
 

 Listována na burze v Amsterdamu od roku 1947 
 

 Roční obrat cca 150 Million €) 
 

 Více než 600 zaměstnanců 
 

 Mimo jiné do loňského roku výrobcem měničů pro 

MasterWolt 

 
 



the PowerRouter 
you’re in charge 

Současné řešení 



the PowerRouter 
you’re in charge 

Kontrola 

Řízení 

Optimalizace 

Nezávislost 

Různé zdroje 



the PowerRouter 
you’re in charge 

Technologie PowerRouter 
 Celý systém je řízen „power backbone“, vnitřní sběrnicí, která umožňuje  

nezávisle, či naopak závisle řídit získanou či požadovanou energií. 

 



the PowerRouter 
you’re in charge 

Vše v jednom – snadná instalace 



the PowerRouter 
you’re in charge 

Uplatnění 

 Ostrovní systémy  

 Systémy připojené do sítě  

 Trvalý zdroj energie 

 Výměna za deiselagregáty  

 
   



the PowerRouter 
you’re in charge 

Vše v jednom 



the PowerRouter 
you’re in charge 

Základní vlastnosti 
 Připojení do sítě, připojení vlastní spotřeby 

 Detekce chyby sítě (anti-islanding) 

 UPS funkce s přepínacím časem 20ms 

 Galvanicky izolovaný 

 Připojení k internetu 

 2 uživatelsky programovatelné relé  

 

 



the PowerRouter 
you’re in charge 

Snadná instalace; plug & play 
 

 PowerRouter se instaluje velmi snadno, bez nutnosti speciálního 

školení či speciálních nástrojů 

 Instalace může být provedena jedinou osobou za podstatně kratší čas 

než podobné systémy. 

 Všechny konektory jsou na jedné straně 

Jednoduché konektory pro připojení baterie 

 Snadné přichycení pro montáž na stěnu 



the PowerRouter 
you’re in charge 

Rozšířená životnost baterií 
 

 Intelligentní management nabíjení/vybíjení baterií  

 Ochrana proti přebíjení i úplnému vybití 

 Designováno pro práci s různými typy baterií 

 Vzdálený monitoring stavu baterií 

 Adaptivní 3-stupňová nabíjecí + údržbová křivka 

 Teplotní vypínací senzor 

 

 

 

 
 



the PowerRouter 
you’re in charge 

 

Monitoring MyPowerRouter.com 

 Pro instalační firmy i koncové uživatele 

 Aktuální informace o vlastní spotřebě = nižší účty za 

elektřinu 

 Změna všech nastavení přes internet 

 Snadná instalace šetří čas i peníze 

 Vzdálený monitoring a kontrola – méně servisních návštěv 

 Pro instalační firmy zdarma databáze zákazníků 
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Stránka zákazníka 



the PowerRouter 
you’re in charge 

Stránka instalační firmy 
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Detailní informace 
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Nastavení 
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Detailní Systémové Informace 
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Systém, který roste s Vašimi potřebami 

PR50S 

PR50B 

PR50W 

PRE50S 

PRE50B 

PRE50W 

PR50S + B / W 

PR50B + S / W 

PR50W + S / B 

PRE50SBW PR50SB 



the PowerRouter 
you’re in charge 

Kontrola 

Řízení 

Optimalizace 

Nezávislost 

Různé zdroje 



Děkuji 
 

Vít Krajíček 

vit.krajicek@americanwaysolar.com 

603 899 507 

 

www.AmericanWaySolar.com 

www.SlunecniPark.cz 
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