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Tlc-solar

SMS teleovládání fotovoltaických zařízení
NEZTRÁCEJTE ENERGII!

Jestli svítí slunce a nevyrábíte, Tlc-solar Vás upozorní!
Zrodil se Tlc-solar, nový a inovativní výrobek teleovládání, navržený a vyvinutý společností Vemer, aby uspokojil
požadavky na kontrolu a ovládání jednofázových fotovoltaických zařízení do 15 kW. Tlc-solar pracuje s technologií SMS,
nejrozšířenějším a nejlevnějším způsobem přenosu.

„Tlc-solar“ Vás upozorní, že nevyrábíte energii, když svítí slunce!

„Tlc-solar“ Vás upozorní, když dojde ke krádeži!

Díky čidlu slunečního svitu a elektroměru s impulsním výstupem, ke kterým
je připojen, „Tlc-solar‘‘ je schopný zjistit, když něco není v pořádku.
Když slunce ozařuje panely, ale výroba energie je slabá, „Tlc-solar“ Vás
upozorní zasláním SMS.

Díky digitálnímu vstupu (na který připojíte mikrospínače, pohybová čidla,
optické závory, atd.) Vás „Tlc-solar‘‘ upozorní, jestli dochází k pokusu o krádež
fotovoltaických panelů nebo když se někdo pokouší vstoupit na chráněnou
zónu.
Budete ihned upozorněni zprávou SMS! Současně se sepne relé, na které je
připojena siréna a / nebo blikač.

„Tlc-solar“ počítá, kolik vyděláváte!
Pokaždé, když si budete přát, „Tlc-solar‘‘ Vám zašle zprávu s částkou v
Korunách o Vaší vyrobené energii. Díky propojení s elektroměrem a znalosti
ceny za kWh, „Tlc-solar‘‘ spočítá Váš výdělek v požadovaném intervalu (např.
týdenním nebo měsíčním).
Tak vždy víte, kolik právě skutečně vyděláváte!

„Tlc-solar“ měří okamžitý vyráběný výkon!
Když zavoláte „Tlc-solar‘‘, za pár vteřin obdržíte SMS zprávu o okamžitém
vyráběném výkonu.

„Tlc-solar“ je snadný na provoz
„Tlc-solar‘‘ se skládá z výrobků v pouzdrech DIN, které se snadno instalují.
„Tlc-solar‘‘ je kompatibilní se všemi evropskými telefonními operátory.
„Tlc-solar‘‘ se snadno programuje přes SMS zprávy.
Kód
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KT018000

TLC-SOLAR

Sada se skládá z transformátoru + analyzátoru sítě
+ rozhraní dálkového teleovládání + čidla slunečního svitu

Díky integrované zálohové baterii Vás „Tlc-solar‘‘ upozorní, když chybí hlavní
napájení. Tak můžete ihned zasáhnout. A když se mezitím obnoví napájení
elektrické energie, „Tlc-solar‘‘ Vás informuje a tak nemusíte provádět zbytečný
zásah.

MKVL023-CZ

„Tlc-solar“ Vás upozorní na výpadek elektrické energie!
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