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Het systeem Tigo Energy® Maximizer™

Het systeem Tigo Energy Maximizer maakt het mogelijk om gelijk welke bestaande of geplande fotovoltaïsche centrale, voor residentiële 
(3 kW) of commerciële (36 kW, 250 kW, 1 MW en meer...) doeleinden, te optimaliseren, te controleren en te beveiligen. Dit is mogelijk 
dankzij het combineren van vernieuwende software en een heel flexibele architectuur. De centrale wordt dan beheerd op het niveau van 
elke module, zodat hij op afstand kan worden onderbroken en de rendementsverbetering meer dan 20 % kan bedragen. 

Tigo Energy® Dual Maximizer™ 
voor elke twee PV-modules
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toepassing voor de monitoring 
en de actieve controle

 Meer rendement
Het systeem Tigo Energy Maximizer 
staat gelijk met de installatie van een 
MPPT voor elk paneel. De impact van 
de onderpresterende modules op de 
rest van eenzelfde string wordt aldus 
fors ingeperkt. Hoe perfect ze ook 
is ontworpen, een installatie zonder 
de minste schaduw zal hoe dan ook 
altijd blootstaan aan ‘mismatches’ 
die te wijten zijn aan de vervuiling, 
de wolken, thermische verschillen 
en aan de veroudering. Vroeg of laat 
is de door Tigo geboden oplossing 
dus rendabel. Bij een installatie met 
gedeeltelijke schaduw kan het systeem 
de productiviteit met meer dan 20 % 
verbeteren. Het gebruikte algoritme 
steunt op de ‘impedantieaanpassing’. 
Het gaat om een gepatenteerde 
technologie die een efficiëntie van 99,5 
% biedt, heel wat meer dus dan de 
klassieke conversiesystemen van het 
type DC-DC of DC-AC (ingebouwd).

 Meer controle
Elke seconde wordt er informatie 
ingezameld vanaf de zonnemodules. 
Op basis van die gegevens spoort het 
systeem dan eender welke anomalieën 
en oorzaken van productieafname 
op. Er kunnen dan controleverslagen 
worden opgemaakt, die toelaten voor 
de centrale een niveau van optimale 
productie te bewaren tijdens de volledige 
exploitatiecyclus. Door de problemen 
aldus te identificeren, wordt het mogelijk 
de interventies en bijgevolg ook de 
onderhoudskosten te rationaliseren. De 
technici die ter plaatse moeten worden 
gestuurd, kennen op voorhand de 
exacte reden van hun interventie, zodat 
ze efficiënter en sneller kunnen werken..

 Meer veiligheid
Het systeem Tigo Energy Maximizer 
omvat de functie PV-Safe. Het gaat om 
een belangrijk veiligheidselement dat 
toelaat de centrale, op het terrein of via 
internet, vanaf afstand te onderbreken. 
Op het ogenblik van activering wordt 
de stroom onderbroken op het niveau 
van de modules stroomopwaarts van 
de omvormer; zo wordt elk risico van 
elektrocutie in geval van menselijke 
interventie op het dak vermeden. Dit 
mechanisme wordt ook automatisch 
uitgeschakeld in geval van onderbreking 
van de AC-onderbreker, bijvoorbeeld bij 
een dringende interventie.

Het systeem Tigo Energy Maximizer
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Tigo Energy® Module 
MaximizerTM-ES
1   De Tigo Energy Maximizer ES (MM-ES) kasten 

corrigeren de asymmetrie van de modules die het 

rendement van de strings verminderen. Ze kunnen 

snel en gemakkelijk op elke fotovoltaïsche module 

worden bevestigd zonder gebruik van werktuigen. 

Met een heel beperkte elektronische voetafdruk is 

een specifieke geaarde aansluiting niet nodig dankzij 

hun schaal in polycarbonaat.

Tigo Energy® MaximizerTM 
Management Unit
2   De Management Unit (MMU) of 

beheerseenheid van de Tigo Energy 
Maximizer is het hart van het systeem. 
De eenheid communiceert draadloos 
met elke MM-ES-kast, recupereert de 
gegevens, de transfers op internet, 
berekent het maximaal vermogenspunt 
voor elk daarvan en laat toe de PV-
Safe te activeren. Hij is compatibel 
met Modbus (via RS-485) en kan 
ook communiceren met verschillende 
soorten sensoren en de informatie 
recupereren die afkomstig is van de 
communicerende omvormers.

De software Tigo Energy® 

MaxiManagerTM 

3   De Tigo Energy MaxiManager 
is een SAAS-applicatie en is online 
verkrijgbaar. De applicatie biedt 
een nauwkeurige zichtbaarheid 
van de centrale (op het niveau 
van de modules) en laat onder 
meer toe alarmen in te voeren 
en onderhoudsrapporten op te 
maken. Ze biedt ook toegang tot de 
brutogegevens die kunnen worden 
gebruikt door gelijk welk type 
databank of monitoringsoftware.

MM-ES50 MM-ES110 MM-ES170   MM-2ES
      (per Input)

Maximaal vermogen 300W 300W 300W
Maximale continue spanning bij de ingang 52V 110V 170V
Aanbevolen spanningsbereik bij 
maximaal vermogen *

16-48V 30-89V 30-140V

Maximale gelijkstroom (Imp) 9.5A 4.7A 2.6A
Maximale ingangsstroom  10A

MM-ES75

350W
75V
30-65V

6.5A
7.5A 5A 3A

Maximaal uitgangsvermogen 300W 300W 300W
Maximale gelijkstroom 9.5A 4.7A 2.6A
Nominale spanning/nominaal bereik 0-Voc

300W
52V
16-48V

9.5A
10A

300W
9.5A
0-Voc0-Voc 0-Voc

Mechanische gegevens
Temperatuurbereik in werking -30℃ to +70℃
Afkoeling Natuurlijke convectie 
Beschermingsgraad van de kast NEMA3R

* Vmp = Voltage at maximum power = Maximum power voltage.

245x150x80mm

Communicatie 

Ethernet (wired or 802.11)

Werkingstemperatuur 0℃ to +70℃

Configuratie

Mechanische eigenschappen

MMU:

Een enkelvoudige poort staat in verbinding met maximaal 60 modules.
Een enkelvoudige MMU beheert tot 7 antennes
Een enkelvoudige MMU beheert tot 360 modules 

Afmetingen (LxWxH)

Wettelijke conformiteit

Europa
Safety
Noord-Amerika
Canada

FCC PART 15; UL 1741

Tigo Energy® MaximizerTM Management Unit (MMU) en Antenne

Tigo Energy® Module MaximizerTM (MM-ES)

1000gGewicht

120x104x25mm (165x140x28mm met een drager)Afmetingen (LxWxH)
680gGewicht (met drager)

350W
6.5A
0-Voc

Ingangsgegevens

Uitgangsgegevens

Van een MMU naar de centrale server

Van een Module Maximizer naar een antenne
Van een antenne naar een MMU

2Ghz; IEEE 802.15
RS485

Certificatie  CE, RF: EN300.328V1.7.1 (2006/05), 
EN60950-1: 2006, UL1741 Primera Edición, 
EMI/EMC FCC PART 15 CLASS B; UL 60950 
ICES-003 CLASS B
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OVER TIGO ENERGY

fotovoltaïsche centrales te verbeteren. Zo optimaliseert het systeem Tigo Energy Maximizer 
niet alleen het rendement van de fotovoltaïsche centrale, maar verzekert het ook het beheer 
en de controle van de productie evenals de beveiliging van de goederen en personen 

zich aanpast aan alle soorten centrales, zowel residentiële als die van grote klanten. 

betrouwbaarste en zuinigste oplossing die vandaag op de markt te vinden is. Onze 
technologie heeft tot doel het succes en de toegankelijkheid van fotovoltasche energie 
wereldwijd te versnellen.

4817 ZJ  BREDA

076-3030350

De gepatenteerde technologie van impedantieaanpassing is bovendiende e�ciënste, 

die verbonden zijn met de installatie. Het is een heel �exibel en compatibel systeem dat 

Tigo Energy ontwikkelt innovatieve oplossingen om de kwaliteit en de e�ciëntie van
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