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Wij zijn Femtogrid.
Wij bieden met onze
producten duurzame
energie oplossingen,
die zorgen voor meer
energie en een meetbaar
hogere efficiency per
systeem. Dit doen wij
door een innovatieve
en gepatenteerde techniek
te verwerken in onze
producten.

Femtogrid
Solar Power
Optimizer
SUPERIEURE
MPPT
EFFICIENCY
>99,9%

De Femtogrid Solar Power Optimizer is
een DC/DC converter per zonnepaneel,
die de energie per systeem maximaliseert door middel van Maximum Power
Point Tracking (MPPT) per zonnepaneel
in combinatie met een parallelle
architectuur. Femtogrid Solar Power
Optimizers wekken hierdoor tot wel
30% meer energie op per systeem.
Superieure MPPT efficiency > 99,9%
Parallelle aansluitmethodiek
Monitoring tot op paneelniveau
Veiligheid tot op paneelniveau
Oplossing voor de negatieve systeem
impact van schaduw
Oplossing voor de negatieve systeem
impact van ‘module mismatch’,
veroudering en vervuiling
Combinatie mogelijk van verschillende
oriëntaties en/of hellingshoeken in één
systeem

Femtogrid
Kabels

PARALLELLE
AANSLUITMETHODIEK

Met Femtogrid Kabels worden
zonnepanelen parallel aangesloten op
de (Femtogrid) omvormer. Deze
parallelle architectuur zorgt
ervoor dat de opgewekte energie per
zonnepaneel niet negatief beïnvloed
wordt door een slecht presterend
zonnepaneel in het systeem.
Femtogrid beperkt hiermee de invloed
van schaduw, ‘module mismatch’,
veroudering, vervuiling, en een suboptimale oriëntatie en/of hellingshoek.
Veilig
Betrouwbaar
Plug & play
Eenvoudig om delen van het
systeem te vervangen of uit te breiden

Femtogrid
Omvormer

ROBUUSTE
DC/AC
OMVORMER

De Femtogrid Inverter 2400 is een
robuuste DC/AC omvormer, die specifiek
ontworpen is voor de meest efficiënte
toepassing in combinatie met Femtogrid
Solar Power Optimizers.
1-fase omvormer
Galvanisch gescheiden
Robuuste omvormer zonder MPPT en
met een constante ingangsspanning
Standaard 10 jaar productgarantie
Monitoring op omvormerniveau
Veiligheid op omvormerniveau

Omvormer onafhankelijke oplossing
Met de F2G Interface Unit is er vanaf de
2e helft van 2013 ook een flexibele
oplossing beschikbaar om Femtogrid
Solar Power Optimizers te combineren
met bekende string omvormers.

Femtogrid
Monitoring

ONLINE
MONITORING
TOOL

Maak de opgewekte energie inzichtelijk
per zonnepaneel met ‘My Femtogrid’,
onze online monitoring tool. Deze webbased tool is beschikbaar op uw (smart)
phone, tablet, of computer, waar en
wanneer u wenst, zolang u verbonden
bent met het Internet.
Volledige inzichtelijkheid op systeem-,
omvormer- , en zonnepaneelniveau
Alarmeringsfunctie
Grip op uw systeem
‘My Femtorid’ is een portal met een
gelaagdheid (distributeur, installateur,
eindgebruiker)
‘My Femtogrid’ informatie is
beschikbaar voor eigen gebruik

