
Alles binnen handbereik:
Energiemanagement

en monitoring.
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Topkwaliteit van de marktleider

De Solar-Log™-apparaten zijn de meest nauwkeurige en betrouwbare dataloggers die 

op de markt verkrijgbaar zijn. Bied uw klanten de beste kwaliteit "Made in Germany" 

en professionele service. Ons engagement: de markt met creatieve innovaties altijd een 

stap voor blijven. Ons doel: maximaal en absolute efficiëntie voor ieder PV-systeem. De 

Solar-Log™ is compatibel met alle gangbare fabrikanten van omvormers.

Betrouwbare monitoring

Een PV-systeem zorgt alleen voor maxima-

le opbrengsten wanneer deze permanent en 

storingsvrij stroom produceert. Solar-Log™ 

is marktleider en garandeert een nauwkeurige 

en efficiënte controle van het PV-systeem.

Afregeling naar X % van het pa-
neelvermogen

Solar-Log™ biedt de mogelijkheid om het terug-

geleverd vermogen naar het net te beperken tot 

een bepaalde waarde van het vermogen (vaste 

instelling)

Energiemeter – cijfers en meten

Bij eigen stroomverbruik zal de energiemeter de 

verbruikte stroom meten en weergeven tov de 

geproduceerde stroom. De visualisatie van de 

gegevens vindt via de Solar-log™ en Solar-Log 

WEB Enerest™ plaats.
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Eigen stroomverbruik optimaliseren

De Solar-Log™ is de nummer 1 als het eigen 

stroomverbruik effectief geregeld moet worden. 

Intelligent verwarmen  

De Solar-Log™ meldt aan de EGO Smart Heater 

en/of de warmtepomp dat er PV-vermogen 

beschikbaar is. Het verwarmingssysteem kan als 

bufferopslag worden gebruikt en biedt een finan-

cieel besparingspotentieel. 

Solar-Log™-weersvoorspellingsge-
gevens 

De Solar-Log™ stelt ieder uur weersvoorspel-

lingsgegevens ter beschikking en dat al 2 dagen 

vooraf. Dit leidt tot oa een intelligent en proactief 

beheer van de warmtepomp.

Blokverwarmingssysteem (BVS)

De Solar-Log™ kan met behulp van kWh-meters 

de productie van een BVS registreren en weer-

geven.

Accuopslagbewaking

De Solar-Log™ kan de laad- en ontlaadcapaciteit 

van de accu visualiseren. 
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Top Features Solar-Log 250 Solar-Log 300 Solar-Log 1200 Solar-Log 2000

LCD-Status-Display Toont de actuele bedrijfsstatus tijdens de installatie en de normale werking.

TFT Touch Display - -
Grafische weergave en bediening 

via TFT-kleurentouchdisplay

Easy Installation

In principe is installatie mogelijk zonder veel voorkennis van pc en installatie.

Het zoeken naar omvormers en de in-
ternetaanmelding is meteen actief 

en wordt automatisch gestart.

Vraagt bijkomen-
de informatie en 
zoekt vervolgens 
automatisch naar 
omvormers en de 
internetaanmelding.

-

Netwerkdetectie
Automatisch zoeken naar de DHCP-server en toewijzing

van een binnen het lokale netwerk geldig IP-adres.

Bereikbaarheid in het 
lokale netwerk

De communicatie vindt plaats met behulp van de naam. Het IP-adres van de Solar-Log™ moet 
daarom niet meer bekend zijn, tenzij zich meerdere Solar-Logs in het netwerk bevinden. De 

Solar-Log™ kan in de webbrowser direct via de naam http://solar-log worden benaderd.

Extra functie

Registratie en 
visualisatie van 

energiemeters. Geen 
regeling exter-
ne verbruikers

Registratie, optimalisatie en besturing van het eigen stroomverbruik.

Evaluatie van de Sensor Box Commercial, Professional en Professional Plus 

- -

Het ter beschikking stellen van de weers-
voorspellingsgegevens is alleen moge-
lijk in combinatie met Solar-Log WEB 

Enerest™ (bv IDM-warmtepomp)

- - -
Monitoring van 

centrale omvormers

Solar-Log™ Meter (optie) -
 Stroommeting via stroomomvormers tot 2x3 fa-

sen resp. 6 afzonderlijke fasen

Ondersteuning van de 
Solar-Log™ SCB/SMB

- - -

Afzonderlijke 
stringregistratie in de 
Solar-Log™. Alarm al-
leen via de Solar-Log 
WEB Enerest™

De Solar-Log™-familie in detail

Elk Solar-Log™-apparaat kan individueel op de behoeften van uw klanten worden aan-

gepast. Het bieden van oplossingen voor de familie met een PV-systeem, die het eigen 

stroomverbruik slim wil regelen. Tevens voor industrieel gebruik die de individuele eisen 

van de wetgever overeenkomstig met EU-wetgeving moet omzetten. Of voor de inves-

teerders met grote (MW) systemen.
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Solar-Log 250

• Maximale systeemgrootte 10 kWp, Aantal 1 omvormer

• Instapapparaat voor professionele bewaking van kleine PV-systemen

• 1 x S
0
–In en 1 x RS485/RS422, Ethernet, USB-interface

• Registratie en visualisatie van energiemeters

Solar-Log 300

• Maximale systeemgrootte 15kWp, aantal omvormers/apparaten: 

maximum 100 omvormers van dezelfde fabrikant op één bus

• 2 x S
0
–In, 1 x S

0
-Out en 1 x RS485/RS422, Ethernet, USB-interface

• Visualisering en optimalisering van het eigen verbruik alsmede de 

besturing en visualisering van afzonderlijke verbruikers

• Optioneel: Powermanagement

Solar-Log 1200

• Maximale systeemgrootte 100kWp, omvormers/apparaten: maximum 

100 omvormers van dezelfde fabrikant op één bus

• 2 x S
0
–In, 1 x S

0
-Out, Ethernet, USB-interface 

• 1 x RS485/RS422, 1 x RS485 en relais

• Visualisering en optimalisering van het eigen verbruik alsmede de 

besturing en visualisering van afzonderlijke verbruikers

• Optioneel: Powermanagement

Solar-Log 2000

• Maximale systeemgrootte 2000kWp, omvormers/apparaten: maxi-

mum 100 omvormers van dezelfde fabrikant op één bus

• 2 x S
0
–In, 1 x S

0
-Out, 1 x CAN, Ethernet, USB-interface

Standaard en PM+: 2 x RS485/RS422 en 1 x RS485

GPRS en PM+/GPRS: 1 x RS485/RS422 en 1 x RS485

• Visualisering en optimalisering van het eigen verbruik alsmede de 

besturing en visualisering van afzonderlijke verbruikers

• Ondersteuning van String Combiner Boxen (SCB's) en de Solar-Log™ 

String Monitoring Box (SMB)

• Optioneel: Powermanagement
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PV-Module

Solar-Log™

Prognosegegevens

Temperatuur

Smart Energy met Solar-Log™

Welk verwarmingssysteem het beste bij uw klanten past, weet u het beste. Warmte-

pomp of verwarmingselement, beide  zorgen voor verwarmingscapaciteit. Wij be-

schikken over het besturingssysteem die deze toestellen intelligent kan aansturen. De 

Solar-Log™ neemt de coördinatie van de verbruikers voor zijn rekening. In functie van 

het overschot aan zonnestroom, zal de Solar-Log™ deze energie gebruiken om deze 

toestellen aan te sturen.

Omvormers Verbruiksmeter

Elektriciteitsnet
Bepaling
overschot

Warmtepomp

Smart Heater

Solar-Log™-functies op 

het gebied van voe-

dingsmanagement

Solar-Log 250 Solar-Log 300, 

1200 en 2000

Solar-Log 300 

PM+ en 1200 PM+

Solar-Log 2000 

PM+

Begrenzing op x procent 
met of zonder verrekening 
van het eigen verbruik 1)

-  2)

Op afstand geregelde begren-
zing met of zonder verreke-
ning van het eigen verbruik 1)

- -  2)

Verlaging tot x procent met 
instelbare vaste afstelling

1) Alleen met extra meter
2) Verrekening van eigen verbruik niet mogelijk bij gelijktijdig gebruik van PM-pakketten of Modbus TCP-interface

Verbruikers
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Het verwarmingselement kan eenvoudig en 

snel worden gemonteerd.

 

De geïntegreerde hard- en software maakt 

de trapsgewijze aansturing van de EGO 

Smart Heater mogelijk. 

Vanaf een watertemperatuur van 4 graden 

Celsius begint het verwarmingselement met 

500 W te verwarmen (anti-vorstfunctie).

De Solar-Log™ en EGO Smart Heater bieden 

een optimalisatie van het eigen verbruik en 

een bewakingssysteem in één apparaat. 

EGO Smart Heater

Warmtepomp

Blokverwarmingssysteem (BVS)

Door de integratie van de Solar-Log™ 

-weersvoorspelling kunnen de schakelmo-

gelijkheden van de IDM-warmtepomp geop-

timaliseerd worden.

De Solar-Log™ registreert en visualiseert 

het generatorvermogen van de BVS en het 

PV-systeem.

Is met name geschikt voor gebouwen met 

een lage verwarmingscapaciteit (energie-ef-

ficiënte buitenlaag van het gebouw)

In combinatie met intelligente stroomver-

bruikers, bijvoorbeeld de EGO Smart Heater, 

kan de door BVS geproduceerde stroom 

optimaal worden gebruikt.

Solar-Log™ Smart Relais Station 

Is geschikt voor het aansturen van moto-

ren, pompen, ventilatiesystemen, airco’s, 

drooginstallaties, … 

De Solar-Log™ ontvangt daarbij van elk 

afzonderlijk relais een terugmelding over de 

verbruikswaarden.
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Op overzichtelijke wijze de controle be-

houden: Solar-Log WEB Enerest™.

Bied uw klanten met de Solar-Log WEB Enerest™ M, L en XL al naar gelang oplossin-

gen aan. De modulaire opbouw van het online-portaal alsmede de classificatie binnen 

de functieklassen en systeemgroepen maken een grotere flexibiliteit en functionaliteit 

mogelijk. 

De uitgebreide en professionele variant Enerest XL is speciaal voor u, de installateur 

en serviceaanbieder ontworpen. Het centrale besturingselement biedt u overzichtelijke 

weergave-opties alsmede vele functies en instellingen die online gewijzigd en geacti-

veerd kunnen worden. De Solar-Log WEB Enerest™ XL is de eenvoudigste en veiligste 

oplossing voor de eigenaar van het systeem, want alle gegevens en statusmeldingen 

worden rechtstreeks door u bewerkt.
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Professioneel onderhoud

Bied uw klanten met het "zorgeloze pakket" alle voorgeschreven garantierelevante onder-

houdsbeurten alsmede een systeembewaking en -onderhoud.

Betrouwbaar beveiligen

Bewaak en beveilig betrouwbaar met de Solar-Log WEB Enerest™ de PV-investering van uw 

klanten.

Efficiënt bewaken

Aan de hand van de module Referentie- en weergegevensvergelijking kunt u afwijkingen 

tussen de mogelijk en de werkelijke stroomproductie bepalen. 

Snel reageren

Fouten snel detecteren, analyseren en oplossen om een niet noodzakelijke interventie te 

voorkomen. 

Eenvoudig beheren

Beheer en vermeld in het systeemlogboek alle handelingen en foutmeldingen. Opbrengste-

valuaties kunnen heel eenvoudig worden opgesteld, in PDF- of CSV-formaat.

Uitvoerig rapporteren

Informeer uw klanten regelmatig met inzichtelijke rapporten. Zo kunt u hen gemakkelijk en 

snel een echte meerwaarde bieden.

Overzichtelijk weergeven

Visualiseer de opbrengst- en systeemgegevens op een aanschouwelijke en begrijpelijke manier.

Uw competentie staat centraal

Reclame kan zo eenvoudig zijn. Met de Solar-Log WEB Enerest™ kunt u de referentiesyste-

men van uw klanten individueel aan de webinterface van uw serviceportaal aanpassen.
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Details met betrekking tot Solar-Log 

WEB Enerest™.

Geen basistarief, geen langdurige verplichtingen

Voor het gebruik van de Solar-Log™ WEB Enerest L & XL worden per systeem slechts één 

keer per jaar kosten berekend. Om te beginnen kan een systeem 30 dagen vrijblijvend wor-

den ingeschakeld, voordat de jaarlijkse kosten in rekening worden gebracht. Alle kosten van 

de Solar-Log™ WEB kunnen rechtstreeks aan de betreffende klant worden toegewezen. 

Solar-Log™ APP

U kunt meerdere verschillende PV-systemen met de Solar-Log™ bewaken en via de APP 

visualiseren. Actuele gegevens en historische gegevens worden in de vorm van een dag-, 

maand-, jaar- en totaaloverzicht weergegeven, zoals de CO
2
-besparing en het eigen verbruik. 

De gegevens worden in een intern cachegeheugen opgeslagen, zodat deze ook zonder in-

ternetaansluiting weergegeven kunnen worden (geschikt voor iOS, Android, Fire OS).

Solar-Log™-dashboard 

In combinatie met de Solar-Log WEB Enerest™ L en XL is de representatieve weergave van 

de systeemgegevens via het dashboard mogelijk. De volgende gegevens worden gevisuali-

seerd: actuele vermogen, vermogensverloop, opbrengst, weergegevens, systeeminformatie 

en milieubijdrage. Met de waardenoverzichtsmodule kunnen zelfs de opbrengstgegevens 

van meerdere systemen op een dashboard opgeteld worden weergegeven.

Met behulp van de energiestroom kan het gebruik van zelf opge-
wekte stroom worden weergegeven.

Het Solar-Log™ Dashboard toont in één oogopslag wat 
het PV-systeem presteert - eenvoudig en intuïtief. 
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Accuopslagbewaking

Accuopslagsystemen worden steeds populairder, deze kunnen PV-energie op momenten 

van minder verbruik opslaan en voorbehouden voor eigen stroomverbruik. Deze systemen 

dragen aanzienlijk bij aan de optimalisatie van het eigen stroomverbruik. De Solar-Log™ kan 

de laad- en ontlaadcapaciteit van de accu visualiseren.

Dagoverzicht: De accuopslag wordt met het overtollige vermogen van 
het PV-systeem opgeladen (lichtgroen) en indien nodig weer ontladen 

(donkergroen), om het onttrekken van energie aan het net te voorkomen. 
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Solar-Log™ en Solar-Log WEB Enerest™ 
dé perfecte combinatie

Solution Partner

Solare Datensysteme GmbH

Fuhrmannstraße 9

D - 72351 Geislingen - Binsdorf, Duitsland

Tel. +49 (0) 74 28 - 94 18 - 200

Fax +49 (0) 74 28 - 94 18 - 280

info@solar-log.com

www.solar-log.com

Wijzigingen voorbehouden.

A
rt

ik
e
ln

r.
  
2
5

5
6

0
5

 N
L

 |
 0

3
.2

0
16

Solare Datensysteme Solar-Log 1000

very good
8/2012

www.photon.info

Approved

50 Array-changing 
technologies

2nd Place
2015


