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StecaGrid SEM (Energiemanager):

De “Feed in” managementoplossing 
De StecaGrid SEM biedt verschillende mogelijkheden voor het rea-
liseren van “Feed in”-beheer van een fotovoltaïsch systeem. Er kan 
een toonfrequentontvanger van de betrokken distributienetbeheerder 
worden aangesloten. Vanaf firmwareversie 3.0 kan de voedingsuit-
gang worden beperkt tot een instelbare waarde, ook is het mogelijk 
om het stuursignaal over te schakelen naar een relaisuitgang. De 
verschillende instellingsmogelijkheden kunnen worden geselecteerd 
en aangepast via de gratis StecaGrid gebruikerssoftware. Op de Ste-
caGrid SEM kunnen via de RS-485-aansluiting maximaal tien omvor-
mers worden aangesloten.

Energiemanager voor de coolcept, coolcept-120, coolcept-x, coolcept3, coolcept3-x, StecaGrid 8000 +  
en 10000+ 3ph 
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StecaGrid gebruikerssoftware:

Visualisatiesoftware voor de coolcept, coolcept-120, 
coolcept-x, coolcept3 en coolcept3-x, StecaGrid 8000+ 
3ph, StecaGrid 10000+ 3ph en StecaGrid SEM

De omvormer dient te worden aangesloten aan een 
computer via een RS485 usb-aansluiting. Met de Ste-
caGrid gebruikerssoftware kunnen gebruikers data uit 
de omvormer lezen. Met behulp van deze gebruikers-
software kunnen gegevens worden gelezen en perma-
nent op een computer worden opgeslagen. Er kunnen 
maximaal 100 omvormers worden uitgelezen en na 
31 dagen worden de oudste gegevens in de omvormer 
overschreven met de nieuwe data. 

Het programma biedt een duidelijk overzicht van de actuele, dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse 
gegevens voor zowel het gehele systeem als voor elke inverter apart. Opbrengstgegevens van meer-
dere omvormers kunnen dus worden vergeleken. Diverse presentatiemogelijkheden en kleuren zorgen 
ervoor dat vergelijkingen duidelijk worden weergegeven.

De StecaGrid gebruikerssoftware is gratis te downloaden op www.kleventa-solor.com/STECA.

.: Omvormers

StecaGrid Vision:

Aantal omvormers:
Op de StecaGrid Vision Display kunnen tot 20 Steca 
Grid 9000 omvormers worden aangesloten. De be-
drade aansluiting tussen de omvormers en display 
wordt aangesloten via Steca’s eigen communicatie-
bus.

Makkelijk te bedienen:
Het indrukwekkende display is makkelijk te bedienen 
door vier moderne drukgevoelige knoppen. Grafie-
ken geven de energieopbrengst van het totale en 
de individuele systemen weer. De Steca Vision heeft 
een datalogging-functie, mede hierdoor is het niet 
nodig om de oude geschiedenis via een extern ap-
paraat op te vragen. Eventuele storingen zijn zowel 
in zijn geheel als per individuele omvormer weer te 
geven.

Gemakkelijke installatie 
StecaGrid SEM kan in een standaard schakelkast geïnstalleerd worden. De behuizing is voorzien van 
een dimensionering die typisch is voor schakelkasten en kan worden gemonteerd op een DIN-rail. Di-
recte voeding op 230 V, een lichtnetadapter of een externe gelijkstroomvoeding is niet nodig.

Toegankelijke service-interface 
Alle aangesloten StecaGrid omvormers kunnen worden uitgelezen via een usb aansluiting op de Ste-
caGrid SEM. Aansluiting op een pc is mogelijk via een standaard usb-kabel. De interface aansluiting is 
aan de voorzijde van de behuizing, het deksel hoeft niet verwijderd te worden. 

De filosofie achter de StecaGrid Vison Display is om de gebruiker een totaaloverzicht te geven van de 
totale systeemdata. In de default display wordt het totaal uitgaande vermogen en de opbrengst weer-
gegeven van alle StecaGrid 9000 3ph omvormers. De gebruiker hoeft dus niet een andere omvormer 
de selecteren, verschillende waarden uit te lezen en deze manueel toe te voegen. Natuurlijk is het ook 
mogelijk om de data van de verschillende omvormers te vergelijken. 

Art.code: Artikelbeschrijving: Prijs:
78104100 Steca Coolcept RS485 - USB Adapterkabel €      39,00
78104101 Steca Coolcept Afsluitweerstand IP21 €        7,00
78104102 Steca Coolcept 230Volt aansluitstekker €     10,00
78104103 Steca Coolcept SunClix stekker Male €      1,95
78104104 Steca Coolcept SunClix stekker Female €     1,95
78104115 Steca Coolcept abbonement verlenging 5 jaar € 120,00
78104110 StecaGrid Vision (Display + bediening € 325,00
78104111 StecaGrid SEM smart energy manager € 153,00
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