
Monitoring 
TS4-M is een van de vijf functionele afdekkingen die passen bij een 
geïntegreerde modulaire aansluitdoosbasis (TS4-M), een enkele retrofit/
add-on-basis (TS4-RM), of een Duo retrofit/add-on-basis (TS4- RM-Duo).

Kenmerken
• Lagere O&M-kosten
• Module barcode-tracking
• Garantie-tracking
• Vlootbeheer
• CRM-integratie

PLUS de voordelen van diodes:
○ Veldvervangbaar en

uitbreidbaar
○ Warmteafgifte op afstand

van de module

Verlaag O&M-kosten voor commerciële en utiliteitsprojecten
• Detecteer en diagnosticeer prestatieproblemen op afstand.
• Los problemen op met één truck-roll: zet de juiste persoon met het juiste

vaardigheidsniveau in en gebruik de juiste apparatuur en hulpmiddelen
om de locatie te bedienen.

Betrouwbare monitoring en productievalidering op 
ketenniveau

• Met de waarschuwingsmeldingen kunt u vroegtijdig proactief ingrijpen
en de systeemtijd maximaliseren.
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Utiliteits- en commerciële toepassingen
Minimale installatie met TS4-M of TS4-R-M en communicatie-accessoires van Tigo:

�� Eén TS4-M-unit per keten metstroom

�� Eén complete keten per MPPT met TS4-M op elke modulemeetspanning

Tigo Gateway

Tigo CCA

PV-omvormer

DC

RS485

�� Tigo's Cloud Connect Advanced (CCA) en Gateway ondersteunen monitoring 
en gegevensverzameling op ketenniveau

�� Een internetverbinding is nodig voor monitoring op ketenniveau

�� Beheer de reiniging van de module

�� Versnelde service door foutdetectie op afstand

�� Aanmaken van datarapporten voor garantieclaims
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Verbrande connector

Schade

Corrosie

Isoleren van verborgen problemen
Monitoring op ketenniveau onthult vaak verborgen problemen, zoals de drie dode 
ketens in het onderstaande voorbeeld. Zonder ketenmonitoring kunnen deze problemen 
zeer moeilijk te isoleren zijn.
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Voldoe met de TS4-afdekkingen aan alle 
projectbehoeften
Tigo heeft zijn smart-moduleplatform uitgebreid met vijf aanpassingsniveaus. TS4 verhoogt uw 
keuzevrijheid door de juiste functies voor elk project en budget te selecteren.

ELEKTRISCHE CLASSIFICATIES
INGANG

Nominaal DC-ingangsvermogen 475W

Maximale ingangsspanning 90V

Maximale continue ingangsstroom (IMAX) 12A

Maximum VOC @ STC 75V

Minimum VMP 16V

UITGANG
Uitgangsvermogenbereik 0 - 475W

Uitgangsspanningsbereik 0 - VOC

Snelle uitschakeling UL-gecertificeerd
(NEC 2014 & 2017 690.12) Nee

Impedantie-aanpassingsvermogen Nee

Uitgangsspanningslimiet Nee

Maximale systeemspanning 1500V

Cloud Connect en Gateway vereist voor snelle 
uitschakelingsfunctionaliteit.

Voor verkoopinformatie:
sales@tigoenergy.com of 1.408.402.0802 toestel 1

Voor productinformatie:
Ga naar www.tigoenergy.com/products

Voor technische informatie:
http://support.tigoenergy.com

Gebruik voor aanvullende informatie en hulp bij het 
selecteren van producten de online ontwerptool van Tigo op 
www.tigoenergy.com/design

MONITORING
TS4-M


