
Aansturen op modulair niveau, snel afsluiten en 
optimaliseren dankzij de GoodWe Smart Solution



Hoogste ROI bij selectieve 
inzet

Optimaliseer alleen de gearceerde modules

Meer herstel

36% herstel van energieverlies

Aansturing op modulair niveau

Spoor de problemen op afstand op zonder 
naar de locatie te hoeven gaan

Kostenbesparingen

Minder hardware dankzij naadloze 
integratie van CCA-datalogger



GOODWE
DNS Series

TS4
Slimme modules die zijn uitgerust 
met Tigo's geïntegreerde TS4's of 
retrofit/add-on-TS4-R's

Poort
Communiceert draadloos met een 
antenne via slimme modules en is via 
RS485-kabels aangesloten op CCA 

CCA (Cloud Connect Advanced)

Datalogger van Tigo is ingebouwd 
in de GoodWe Smart omvormer, 
waarmee kosten worden bespaard en 
eenvoudig kan worden geïnstalleerd



Hogere energieopbrengsten

•　�Maximale energieopbrengsten, zelfs in moeilijke 

omstandigheden

•　Geschikt voor vrijwel elke PV-module

•　��Signaleer problemen met modulaire aansturing

        zonder naar de locatie te hoeven gaan

Lagere installatiekosten

•　�Minder hardware dankzij naadloze integratie

•　�Eenvoudig en snel installeren door eliminatie van een box

•　Plug and play - geen aarding nodig

Betere veiligheid

•　�NEC 2014 en 2017 690.12, conformiteit bij snelle 

shutdown  

•　�Deactivering op modulair niveau

•　�Automatische of handmatige shutdown

•　�Overspanningsbeveiliging



Zorg voor meer energiebesparingen en meer rendement

Toepassingen

Hoogste ROI bij selectieve implementatie

Los alleen het probleem op dat uw interesse heeft, optimaliseer waar en wanneer nodig

Door optimizers op gearceerde modules te 
gebruiken wordt gemiddeld 36% energieverlies 
door verkeerde combinaties ondervangen.

Systeemoptimalisering 
met gedeeltelijke arcering

Systeemoptimalisering 
op complexe daken

Alleen de gearceerde modules moeten 
worden voorzien van Tigo TS4  

Bij systemen met verschillende oriëntaties 
h o e v e n  a l l e e n  m o d u l e s  b u i t e n  d e 
hoofdoriëntatie met Tigo TS4 te worden 
uitgerust

36%



Genereer meer opbrengst en betere ROI

Arcering

GOODWE
SDT-serie
GO
SD

8.5%
Geoptimaliseerd met 8.5%

1200KWh
Ruim 1200KWh meer opgewekte energie per jaar

Voorbeeld van een situatie

10 kW GoodWe SDT-serie
met 40 modules (270W)

40 modules, 4 gearceerde modules 
bevinden zich op dezelfde MPPT 
op 1 string

Productie zonder optimalisering vergeleken met optimalisering

Met optimizers: 16 x 270W + 4 x 135W + 20 x 270W = 10260W

Sterke stroomsterkte: gearceerde MPPT (16 x 270W + 4 x 0W) + niet-gearceerde MPPT (20 x 270W) = 9720W

Zwakke stroom: gearceerde MPPT (16 x 220W + 4 x 135W) + niet-gearceerde MPPT (20 x 270W) = 9460W



GDe GoodWe Tigo-
oplossing 

Andere 
optimaliseringsoplossingen

Flexibiliteit Mix & Match One size fits all

Inzet Optimaliseer waar nodig Alle modules moeten worden ingezet

Eigenschappen Voorspelbare IV-technologie Niet uitwisselbaar

Aansturen van de 
grofkorreligheid

Gegevens worden elke twee 
seconden verzameld en elke minuut 

gerapporteerd

15 minuten,  
moeilijk om de status te kennen

Functionaliteit Geschikt voor Tigo TS4-L, -O, -S,  
-F, -M en -D Slechts 1 keuze

Installatiekosten
Alleen gearceerde panelen hoeven 

te worden geïnstalleerd, korte 
installatietijd

Alle panelen moesten worden 
geïnstalleerd, minstens 30 minuten 

meer tijd nodig

De GoodWe Tigo-oplossing vergeleken met andere optimalieringsoplossingen
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