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Firma KOSTAL –
historia sukcesu i ponad 
100 lat doświadczenia

 KOSTAL to fi rma globalna, posiadająca 
zakłady, klientów i partnerów na całym 
świecie.

 KOSTAL jako dostawca branży 
motoryzacyjnej wyznaje zasadę „zero 
błędów”, co zapewnia najwyższą 
jakość produktów motoryzacyjnych, 
przemysłowych i fotowoltaicznych.

 Klienci cenią fi rmę KOSTAL za doskonałą 
znajomość branży, która pozwala na 
tworzenie wielu inteligentnych połączeń.

 W 1995 roku powstała spółka KOSTAL 
Industrie Elektrik, zajmująca się techniką 
napędów przemysłowych. Dzięki długiej 
tradycji w dziedzinie elektroniki siłowej i 
bliskim relacjom z klientami fi rma jest w 
stanie optymalnie reagować na potrzeby 
rynku.

 Spółka KOSTAL Solar Electric, powstała w
2006 roku, to jeden z wiodących dostawców
innowacyjnych falowników fotowoltaicznych i 
systemów magazynowania energii do celów 
prywatnych i komercyjnych.

 We wszystkich obszarach działalności 
KOSTAL kształtuje przyszłość już dziś, 
aby również w dłuższej perspektywie być 
bezpieczną i stabilną fi rmą, na którą można 
zawsze liczyć.

 KOSTAL jest niezawodnym partnerem dzięki 
innowacyjnym rozwiązaniom, najwyższym 
kompetencjom w dziedzinie rozwoju i 
technologii oraz stałej wysokiej jakości.

 Jako fi rma rodzinna od 4 pokoleń wiemy, 
skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, 
co potrafi my, co łączy nas ze sobą i z 
naszymi klientami oraz co jest dla nas 
cenne: partnerska współpraca z naszymi 
klientami.

Firma rodzinna od 4 pokoleń,
zatrudniająca około 18.000 
pracowników

Najwyższa jakość wszystkich 
rozwiązań elektronicznych 
i mechatronicznych dla 
przemysłu i motoryzacji

46 zakładów w 21 krajach
na 4 kontynentach

Partner wszystkich czołowych 
producentów samochodów
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PLENTICORE plus – 
standard 3-fazowy:

Proste. Wszechstronne. Inteligentne.

KOSTAL Solar Electric to specjalista w dziedzinie 
innowacyjnych falowników fotowoltaicznych i rozwiązań 
magazynowania energii dla domu. Falownik jest sercem 
systemu fotowoltaicznego. Nie tylko przetwarza energię 
elektryczną wytwarzaną przez panele słoneczne, lecz również 
oferuje liczne możliwości inteligentnego wykorzystania energii. 
Nasze aktualne produkty wyznaczają nowe standardy: 
Hybrydowe falowniki fotowoltaiczne pasują do każdego 
systemu fotowoltaicznego niezależnie od wymagań. 

W połączeniu z BYD Battery Box H11.5 falownik 
PLENTICORE plus 5.5 zapewnia najwyższą efektywność 
systemu. Zostało to potwierdzone naukowo przez 
badania „Przegląd zasobników energii elektrycznej 2018” 
przeprowadzone przez Wyższą Szkołę Techniki i Gospodarki 
(HTW) w Berlinie. Nasz zasobnik z podłączeniem DC o 
wskaźniku wydajności systemu (SPI) na poziomie 91,4 % 
zajął pierwsze miejsce.

Już sama nazwa PLENTICORE plus wyraża szeroki zakres 
możliwości zastosowań i wyboru. „PLENTI” pochodzi od 
angielskiego słowa „plenty“ i oznacza „różnorodność”. 
Jednocześnie „CORE”, czyli rdzeń lub serce symbolizuje 
prostą obsługę, ponieważ wszystkie ważne funkcje są 
połączone w jednym urządzeniu.

Falownik do każdego systemu fotowoltaicznego

Inteligentna 
produkcja energii 
za pomocą systemu 
fotowoltaicznego:

PLENTICORE plus jako 
falownik fotowoltaiczny 
posiadający maks. 
3 wejścia fotowoltaiczne 
zapewnia optymalny uzysk 
energii nawet w trudnych 
warunkach zacienienia.

Większa 
samowystarczalność 
energetyczna dzięki 
bezpośredniej integracji 
akumulatorów 
wysokonapięciowych 
wiodących marek: 

Akumulator można 
podłączyć już na 
etapie instalacji bądź 
w późniejszym czasie. 
Bowiem trzecie wejście 
może być wykorzystane 
również do efektywnego 
podłączenia akumulatorów 
wysokonapięciowych 
czołowych producentów, 
BYD lub BMZ*.

Inteligentne 
wykorzystanie energii:

Oprócz bezpośredniego 
ładowania akumulatora 
z własnego systemu 
fotowoltaicznego 
PLENTICORE plus 
umożliwia również 
ładowanie z dodatkowego 
źródła AC, np. układu 
kogeneracyjnego, turbiny 
wiatrowej lub kolektorów 
słonecznych. Ponadto 
PLENTICORE może być 
również podłączony po 
stronie AC do istniejących 
kolektorów słonecznych 
jako falownik wyłącznie 
akumulatorowy*.

Easy repowering:

PLENTICORE plus dzięki 
swej wszechstronności (do 
3 wejść fotowoltaicznych) 
może zastąpić idealnie 
posiadany starszy falownik. 

1
ZWYCIĘZCA TESTÓW

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY 

SYSTEM MAGAZYNOWANIA 

ENERGII FOTOWOLTAICZNEJ
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KOSTAL Smart

Energy Meter

KOSTAL Smart

Energy Meter

KOSTAL Smart

Energy Meter

KOSTAL Smart

Energy Meter

... Różnorodność w jednym urządzeniu

Wytwarzanie energii słonecznej Magazynowanie energii słonecznej

Magazynowanie energii z systemu fotowoltaicznego i źródeł AC

* dostępne w późniejszym terminie

Magazynowanie energii AC*
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PIKO MP plus – standard 1-fazowy:
Dzięki KOSTAL Smart Energy Meter 
zamiana w falownik hybrydowy*

PIKO MP plus zapewnia wysoką zdolność adaptacji 
dzięki klasom mocy od 1,5 do 4,6 kW i dlatego nadaje się 
idealnie do małych systemów fotowoltaicznych w domach 
jednorodzinnych, gdzie może być używany już od trzech 
paneli. Ten falownik jednofazowy zapewnia niezwykle stabilne 
uzyski energii, a szeroki zakres napięć wejściowych umożliwia 
różne sposoby połączeń paneli fotowoltaicznych.

W połączeniu z KOSTAL Smart Energy Meter falownik PIKO 
MP plus przemienia się z falownika solarnego w falownik 
hybrydowy* o bardzo wszechstronnym zastosowaniu.

Falownik do każdego systemu fotowoltaicznego

Inteligentna 
produkcja energii 
za pomocą systemu 
fotowoltaicznego:

PIKO MP plus nadaje się 
idealnie na małe dachy i 
zapewnia najlepsze uzyski 
z jednym lub dwoma 
układami śledzenia mocy 
maksymalnej (MPP tracker).

Większa 
samowystarczalność 
energetyczna: 

KOSTAL Smart Energy 
Meter umożliwia 
podłączenie akumulatora* 
i magazynowanie energii.

Inteligentne 
magazynowanie energii:

PIKO MP plus może zostać 
podłączony również po 
stronie AC* do istniejącego 
systemu fotowoltaicznego, 
służąc do magazynowania 
wytworzonej energii.

Easy repowering:

Dzięki swojej 
wszechstronności PIKO 
MP plus może służyć 
jako falownik hybrydowy, 
dzięki czemu nadaje się 
idealnie do wymiany starego 
falownika jednofazowego.
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KOSTAL Smart

Energy Meter

KOSTAL Smart

Energy Meter

KOSTAL Smart

Energy Meter

...  Różnorodność również w zakresie 
1-fazowym

Wytwarzanie energii słonecznej

Magazynowanie energii AC*

Magazynowanie energii słonecznej*

*  dostępność w późniejszym czasie poprzez 
aktualizację oprogramowania 7



Większa samowystarczalność 
energetyczna dzięki falownikom 
hybrydowym z akumulatorem – 
energia słoneczna przez całą dobę  

Czym jest samowystarczalność 
energetyczna?

Samowystarczalność energetyczna to 
całkowita niezależność energetyczna, bez 
zakupu energii elektrycznej od operatora 
sieci. Dzięki systemowi fotowoltaicznemu 
i akumulatorowi można zwiększyć zużycie 
własne i wykorzystywać wyprodukowaną 
energię również w nocy. W ten sposób można 
uniezależnić się od swojego dostawcy energii. 

System fotowoltaiczny może pokryć nawet 
60 % i więcej rocznego zapotrzebowania energii 
(w zależności od indywidualnego zużycia).

Co to jest zużycie własne?

Energia wytworzona przez system 
fotowoltaiczny jest dostarczana najpierw do 
sieci domowej. Energia ta jest wykorzystywana 
bezpośrednio przez odbiorniki w domu (np. 
urządzenia elektryczne). Jest to nazywane 
zużyciem własnym. 

  Zużycie domowe (moc) wzgl. zużycie prądu      

  Moc PV (wytworzona energia słoneczna)

  Zużycie własne z akumulatora (wyładowanie akumulatora)    

  Zużycie własne z systemu fotowoltaicznego (zużycie bezpośrednie energii słonecznej)

  Dostarczanie do sieci          Ładowanie akumulatora

Rano

Po wschodzie słońca produkowana 
jest pierwsza energia słoneczna 
danego dnia. Możesz np. przygotować 
kawę bezpośrednio z wytworzonej 
samodzielnie energii. Jeśli będzie ona 
niewystarczająca do bieżącego zużycia, 
prąd zostanie pobrany z akumulatora lub 
sieci.

Przedpołudnie

W godzinach przedpołudniowych, 
gdy wszyscy mieszkańcy opuszczą 
już dom, energia niewykorzystana 
w gospodarstwie domowym 
jest kierowana do akumulatora i 
przechowywana tam do wieczora.

godz. 4 godz. 8 godz. 12
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Co to jest zarządzanie dostarczaniem 
energii do sieci?

Operator sieci elektroenergetycznej określa 
często ograniczenia dostaw energii do sieci 
(np. 70% wytworzonej energii fotowoltaicznej). 
W takim przypadku falownik najpierw pokrywa 
zużycie własne, a następnie redukuje moc 
do maksymalnego poziomu dostaw do 
sieci dozwolonego przez operatora. W 
niektórych krajach w ogóle nie ma możliwości 

dostarczania energii do sieci. Nazywa się 
to zerowym przesyłem energii do sieci. Jest 
to możliwe przy użyciu PLENTICORE plus i 
PIKO MP plus, które pozwalają na spełnienie 
wymagań operatora sieci. 

Południe

W południe produkcja energii 
jest wysoka. Nadwyżka energii, 
która nie zostanie zużyta ani 
zakumulowana, jest oddawana 
do sieci elektroenergetycznej. W 
ten sposób można skorzystać z 
ustawowej taryfy gwarantowanej 
przez okres 20 lat.

Popołudnie

W godzinach popołudniowych, kiedy 
zużywa się dużo prądu, zwiększone 
zapotrzebowanie może być pokrywane 
automatycznie przez własną energię 
słoneczną z dachu, a jednocześnie 
przez energię zmagazynowaną 
w akumulatorze. Inteligentne 
zarządzanie zużyciem zapewnia wysoki 
współczynnik zużycia własnego.

Noc

Dopiero w nocy, gdy produkcja 
energii słonecznej jest 
niemożliwa, a bateria pusta, 
prąd musi być pobierany z 
sieci.

godz. 16 godz. 20
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Smart diversity –
łatwy sposób na własny system 
fotowoltaiczny i najszerszy wybór 
produktów

Interesuje mnie system fotowoltaiczny. 
Czy przy moim dachu warto w ogóle o tym 
myśleć?

Dzięki PLENTICORE plus w pięciu klasach mocy 
od 4,2 kW do 10 kW oferujemy perfekcyjnie 
dobrane rozwiązanie do niemal każdej wielkości 
domu. Nie ma znaczenia nawet kierunek 
nachylenia dachu, ponieważ hybrydowy 
falownik fotowoltaiczny posiada nawet 3 układy 
śledzenia punktu MPP. Dzięki temu panele 
słoneczne mogą być montowane na różnych 
rodzajach dachów niezależnie od ich kierunku.

A jeśli mój dach ma niewielką 
powierzchnię? 

Rozwiązaniem w przypadku niewielkich połaci 
dachu jest PIKO MP plus. Nasze falowniki 
jednofazowe o mocy od 1,5 do 4,6 kW są 
wyposażone w jeden lub dwa układy śledzenia 
MPP i dlatego są elastyczne w zastosowaniu. 
Dzięki stopniowi ochrony IP 65 falownik PIKO 
MP plus może być montowany zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. 
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...  do inteligentnego wytwarzania 
energii

A jeśli mój dach jest częściowo zacieniony?

Dzięki szybkiemu i samouczącemu się 
zarządzaniu zacienieniem falownika 
PLENTICORE plus, który dostosowuje się 
indywidualnie do miejsca instalacji, możliwe jest 
uzyskanie wysokich uzysków energii pomimo 
zacienienia. Również PIKO MP plus posiada 
funkcję zarządzania zacienieniem, więc nawet 
małe systemy fotowoltaiczne osiągają dobre 
wyniki pomimo zacienienia.

Czy mogę w późniejszym czasie 
rozbudować swój system fotowoltaiczny o 
akumulator?

Oczywiście, PLENTICORE plus używany jako 
falownik hybrydowy posiada 3 układy śledzenia 
MPP, z których jeden można wykorzystać 
później do podłączenia akumulatora.

Również falownik PIKO MP plus może 
współpracować z akumulatorem* dzięki 
KOSTAL Smart Energy Meter. 

Czy ta dodatkowa funkcja nie powoduje 
zwiększenia ceny falownika?

Nie, za dodatek ten płaci się dopiero w 
momencie, gdy chce się go używać. Jest to 
dziecinnie proste, ponieważ kod aktywacyjny 
można kupić w każdej chwili w naszym sklepie 
internetowym.

Jaki muszę kupić akumulator?

BYD Battery Box H11.5 w połączeniu z 
PLENTICORE plus 5.5 to najwydajniejszy 
system magazynowania energii na rynku. 
Zostało to potwierdzone naukowo przez Wyższą 
Szkołę Techniki i Gospodarki (HTW) w Berlinie, 
gdzie przeprowadzono badania „Przegląd 
zasobników energii elektrycznej 2018”. 
Dzięki modułowej budowie BYD Battery Box 
zasobnik ten nadaje się również doskonale do 
współpracy z PIKO MP plus. Będziemy jednak 
przeprowadzać stopniowo kwalifi kację innych 
producentów, np. BMZ*, aby umożliwić naszym 
klientom samodzielny wybór odpowiedniego 
akumulatora.

Jak mogę zoptymalizować swoje zużycie 
własne?

Licznik KOSTAL Smart Energy Meter 
umożliwia optymalne wykorzystanie energii w 
gospodarstwie domowym dzięki 3-fazowemu 
pomiarowi energii w czasie rzeczywistym oraz 
24-godzinnemu pomiarowi zużycia domowego. 
Pozwala to na zoptymalizowanie zużycia 
własnego oraz znaczne obniżenie kosztów 
energii elektrycznej. KOSTAL Smart Energy 
Meter używany w połączeniu z PIKO MP plus 
zamienia go w falownik hybrydowy*. Możliwość 
akumulacji energii pozwala na zwiększenie 
zużycia własnego. Ten inteligentny licznik energii 
jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe w 
naszym sklepie internetowym.

Czy mogę podłączyć swój system 
fotowoltaiczny do mojego systemu Smart 
Home?

Dzięki różnym interfejsom, takim jak EEBus czy 
SunSpec, falownik PLENTICORE plus można 
włączyć również do systemu Smart Home. 
Można w ten sposób zwiększyć zużycie własne 
i zminimalizować koszty energii elektrycznej. 
Dzięki inteligentnemu sterowaniu zużyciem 
różne urządzenia domowe, np. pralka czy 
zmywarka, mogą być włączane dopiero po 
pojawieniu się nadwyżki energii, np. w południe – 
w sposób całkowicie automatyczny lub zdalnie.

Inteligentna współpraca, która łączy 

E-Mobility: innogy, Hardy Barth, Mennekes
Smart Home / zarządzanie energią: 
Phoenix Contact, Loxone, TQ Group, MyPV, 
Kiwigrid, DAfi 
Magazynowanie energii / rozwiązanie w 
chmurze:
innogy, Mark-E, LichtBlick, BYD, BMZ*, Varta, 
SolarWatt
Monitorowanie instalacji: Solarfox, smartblue, 
skytron, meteocontrol, PowerDog, Solare 
Datensysteme, Solytic

* dostępność w późniejszym czasie poprzez 
aktualizację oprogramowania
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Smart repowering –
łatwy sposób na zwiększenie 
możliwości istniejącego systemu 
fotowoltaicznego
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Mam już system fotowoltaiczny. Co 
zyskam poprzez wymianę falownika?

Z uwagi na ciągły rozwój techniczny 
nowe falowniki charakteryzują się wyższą 
sprawnością. Wymiana pozwala na zwiększenie 
uzysku energii. Zachęcamy do szybkiego 
sprawdzenia: Na stronie 
www.kostal-solar-repower-check.com 
można dobrać właściwy falownik.

Falownik (również innego producenta) w 
moim używanym od wielu lat systemie 
fotowoltaicznym uległ uszkodzeniu. Czy 
mogę wymienić go na falownik hybrydowy 
KOSTAL?

Tak, dzięki elastyczności i wszechstronności 
falowników hybrydowych KOSTAL można 
zamontować je w miejsce starego falownika. 
Można również w każdej chwili dokupić 
akumulator. Wystarczy zakupić kod aktywacyjny 
w naszym sklepie internetowym. W ten 
sposób można już teraz zabezpieczyć opcję 
doposażenia w akumulator w momencie 
zakończenia dofi nansowania na produkcję 
energii odnawialnej.

Mój dach jest częściowo zacieniony. 
Przez to mam przecież automatycznie 
niższe uzyski energii, nawet jeśli wymienię 
falownik ...

Oferowane przez nas rozwiązanie to 
PLENTICORE plus: Inteligentna, samoucząca 
się funkcja zarządzania zacienieniem pozwala 
na osiągnięcie wysokich uzysków energii mimo 
zacienienia.

Jeśli masz mniejszy system fotowoltaiczny z 
zacienionym obszarem, możesz zastosować 
PIKO MP plus, ponieważ również nasz falownik 
jednofazowy posiada funkcję zarządzania 
zacienieniem. Dzięki temu również niewielkie 
systemy fotowoltaiczne mogą osiągnąć dobre 
uzyski mimo zacienienia.

Czy wymiana falownika wiąże się z 
dodatkowymi kosztami przebudowy 
systemu fotowoltaicznego?

Nie, nowy falownik PLENTICORE plus jest tak 
elastyczny, że w większości przypadków bez 
problemów zastępuje dotychczasowy falownik 
1:1. Ma na przykład optymalny zakres napięcia, 
różne interfejsy i jest dostępny w pięciu klasach 
mocy. Do każdego stringu można podłączyć od 
5 do 22 paneli fotowoltaicznych. Mówiąc krótko: 
PLENTICORE plus pasuje zawsze.

Również w przypadku małych systemów 
fotowoltaicznych można łatwo wymienić 
falownik. Dzięki zwiększonemu zakresowi MPP 
falownik PIKO MP plus nadaje się doskonale do 
modernizacji. Ponadto szeroki zakres napięć 
wejściowych umożliwia liczne możliwości 
połączeń paneli fotowoltaicznych.

Czy potrzebne jest dodatkowe miejsce na 
urządzenie o wyższej mocy? 

Nie, falowniki PLENTICORE plus i PIKO MP plus 
dzięki kompaktowej konstrukcji zajmują mniej 
miejsca, niż falowniki poprzednich generacji.

Do tej pory nie miałem akumulatora, ale 
chciałbym zwiększyć zużycie własne ... 

W przypadku PLENTICORE plus to 
żaden problem. Poza dwoma wejściami 
fotowoltaicznymi ten hybrydowy falownik 
fotowoltaiczny posiada również wejście, 
które można wykorzystać do podłączenia 
akumulatora. Również mniejsze systemy można 
doposażyć w akumulator. Dzięki licznikowi 
KOSTAL Smart Energy Meter falownik PIKO 
MP plus z dwoma układami śledzenia MPP 
umożliwia efektywne podłączenie akumulatorów 
wysokonapięciowych* po stronie DC. Można to 
zrobić w dowolnym czasie, kupując w naszym 
sklepie internetowym kod aktywacyjny, za 
pomocą którego włącza się w urządzeniach 
funkcję akumulatora.

* dostępność w późniejszym czasie poprzez 
aktualizację oprogramowania
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Smart energy –
perfekcyjne rozwiązanie dla wszystkich 
ekspertów w dziedzinie energetyki
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... lub dla tych, którzy chcą się nimi stać

Mam już system fotowoltaiczny. Teraz chcę 
dokupić akumulator, aby zwiększyć zużycie 
własne. Czy jest to możliwe?

Tak, dzięki połączeniu AC falownika 
PLENTICORE plus można nie tylko rozbudować 
istniejący system fotowoltaiczny, ale również 
magazynować w akumulatorze energię ze 
starego i nowego systemu. Można również 
zwiększyć zużycie własne.

PIKO MP plus można również podłączyć po 
stronie AC* jako falownik akumulatorowy i w 
ten sposób rozbudować system fotowoltaiczny 
wyłącznie o możliwość akumulacji energii. Opcja 
ta będzie dostępna niebawem również w nowej 
wersji falownika PLENTICORE.

Czy mogę również przechowywać 
energię elektryczną z mojego agregatu 
kogeneracyjnego?

Tak, PLENTICORE plus umożliwia 
magazynowanie w akumulatorze zarówno 
energii fotowoltaicznej, jak i energii wytworzonej 
przez agregat kogeneracyjny. Pozwala to na 
korzystanie z różnych źródeł wytwarzania 
energii, które optymalnie się uzupełniają i 
umożliwiają maksymalizację zużycia własnego.

Czy jest to możliwe przy połączeniu turbiny 
wiatrowej i systemu fotowoltaicznego?

Jak, systemy hybrydowe słoneczno-wiatrowe 
w połączeniu z akumulatorem nadają się 
doskonale do zwiększenia zużycia własnego. 
A przy tym PLENTICORE plus pozwala na 
magazynowanie w akumulatorze nie tylko 
energii z systemu fotowoltaicznego, lecz 
również z turbiny wiatrowej. Umożliwia to 
niemalże samowystarczalność.

Jak mogę jeszcze zoptymalizować system 
fotowoltaiczny z akumulatorem? 

Istnieje wiele różnych możliwości zwiększenia 
zużycia własnego poprzez odpowiednie 
korzystanie z odbiorników energii. Można 
np. włączać pompę ciepła lub klimatyzatory 
wtedy, gdy będzie dostępna energia. Pozwala 
to na osiągnięcie najwyższego udziału 
zużycia własnego oraz obniżenie rachunków 
za prąd. Można również wykorzystywać 
energię słoneczną do ładowania samochodu 
elektrycznego. Optymalnym uzupełnieniem 
jest rozwiązanie Smart Home, które reguluje 
inteligentnie zużycie energii, oszczędza energię i 
jest komfortowe w obsłudze.

A jeśli nie chcę dostarczać energii do sieci? 

Jest to również możliwe, ponieważ w falowniku 
PLENTICORE plus i PIKO MP plus można 
obniżyć dostawy do sieci do poziomu 0%. 
W ten sposób można czerpać korzyści z 
wytwarzania energii słonecznej, a mimo to 
spełniać obowiązujący w niektórych krajach 
wymóg zerowego przesyłu energii do sieci.

* dostępność w późniejszym czasie poprzez 
aktualizację oprogramowania
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Inteligentne monitorowanie systemu – 
proste i wszechstronne

Gdzie mogę sprawdzić uzyski mojego 
systemu fotowoltaicznego?

KOSTAL Solar Portal, aplikacja KOSTAL 
Solar lub zintegrowany Webserver 
umożliwiają sprawdzenie uzysków systemu 
fotowoltaicznego. Można dowiedzieć się, jak 
wysokie jest zużycie energii elektrycznej w 
poszczególnych porach dnia oraz jaki udział 
zapotrzebowania własnego jest pokrywany 
przez system.

Jakie korzyści daje KOSTAL Solar Portal?

Zarejestrowanie systemu fotowoltaicznego w 
KOSTAL Solar Portal umożliwia monitorowanie 
systemu z dowolnego miejsca i w dowolnym 
czasie. Można tu sprawdzić łatwo na 
wykresach grafi cznych moc poszczególnych 
stringów DC, moc systemu oraz dane uzysku. 
Ponadto dostępna jest wizualizacja zużycia 
domowego* (24 h) w celu optymalizacji zużycia 
własnego. Portal chroni inwestycję w system 
fotowoltaiczny przed utratą zysków, np. poprzez 
aktywne alarmowanie e-mailem w przypadku 
wystąpienia określonych zdarzeń. Rejestracja 
jest bezpłatna i odbywa się na odpowiedniej 
stronie internetowej KOSTAL Solar Electric**. 
Dzięki rejestracji jesteśmy w stanie zaoferować 
również lepszy serwis i wsparcie techniczne.

A jeśli chcę używać kilku falowników?

KOSTAL Solar Portal może być wykorzystywany 
również do systemów fotowoltaicznych z 
kilkoma falownikami KOSTAL. Jest dostępny w 
wielu wersjach językowych.

16



* tylko w połączeniu z Energy Meter
** www.kostal-solar-portal.com

Czy mogę sprawdzać dane również za 
pomocą smartfonu lub tabletu?

Dzięki nowej aplikacji KOSTAL Solar można 
jeszcze łatwiej, wygodniej i inteligentniej 
monitorować uzyski swojego systemu 
fotowoltaicznego – wygodnie i z dowolnego 
miejsca na świecie za pomocą smartfonu lub 
tabletu. 

Aplikacja umożliwia sprawdzanie danych 
dotyczących zużycia i wytwarzania energii w 
różnych okresach, takich jak dzień, tydzień, 
miesiąc i rok, jak również podgląd archiwalnych 
danych systemu.

Kompleksowe monitorowanie systemu 
fotowoltaicznego za pomocą aplikacji 
KOSTAL Solar pozwala na przykład również 
na sprawdzenie, ile energii jest magazynowane 
w akumulatorze i jaki jest udział systemu 
fotowoltaicznego i akumulatora w zużyciu 
własnym.

Nie masz jeszcze akumulatora, ale rozważasz 
jego zakup? Możesz użyć akumulatora 
wirtualnego, gdzie możesz wybrać odpowiednią 
pojemność i obliczyć indywidualną prognozę. 
Ponadto aplikacja pokaże, ile kilometrów można 
przejechać pojazdem elektrycznym lub jak 
długo można korzystać z prysznica przy użyciu 
wytworzonej przez siebie energii z pompy 
ciepła. 

Aplikacja jest darmowa i dostępna do systemu 
operacyjnego Android i iOS. 

Jakie funkcje ma Webserver?

Webserver wbudowany w każdym falowniku 
informuje o najważniejszych parametrach 
systemu, takich jak aktualna moc, uzysk 
dzienny i łączny czy zużycie domowe*. Ponadto 
przy użyciu komputera lub tabletu można łatwo 
i wygodnie wprowadzać i zmieniać ustawienia 
falownika z poziomu przeglądarki, np. dostęp 
do portalu czy adres IP.

... zawsze online. Na całym świecie
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Wyciągnij więcej ze swojego systemu – 
dzięki inteligentnym akcesoriom 

* dostępność w późniejszym czasie poprzez 
aktualizację oprogramowania

** shop.kostal-solar-electric.com

Jakie akcesoria są dostępne do mojego 
PLENTICORE plus? 

 KOSTAL Smart Energy Meter:
KOSTAL Smart Energy Meter umożliwia 
optymalne wykorzystanie energii w 
gospodarstwie domowym. Ten licznik 
energii mierzy 3-fazowo energię w 
czasie rzeczywistym. Przesyła zmierzone 
dane pomiarowe za pośrednictwem 
standardowych interfejsów, wspierając 
w ten sposób efektywnie zarządzanie 
energią naszego PLENTICORE plus w celu 
maksymalizacji zużycia własnego energii 
słonecznej.

 Kod aktywacyjny
Za pomocą kodu aktywacyjnego 
„Akumulator” można aktywować hybrydowy 
falownik fotowoltaiczny PLENTICORE plus 
do używania akumulatora. np. BYD Battery 
Box H. Stopniowo będziemy dokonywać 
kwalifi kacji innych producentów.

Czy wyposażenie to jest dostępne również 
do PIKO MP plus?

 KOSTAL Smart Energy Meter:
W połączeniu z PIKO MP plus licznik 
KOSTAL Smart Energy Meter potrafi  jeszcze 
więcej: Poza optymalnym wykorzystaniem 
energii w gospodarstwie domowym, 
dzięki inteligentnemu licznikowi energii 
można wykorzystać jednofazowy falownik 
do magazynowania energii słonecznej*. 
Wyprodukowaną energię słoneczną 
można przechowywać bezpośrednio w 
akumulatorze* lub PIKO MP plus można 
podłączyć po stronie AC* do istniejącego 
systemu fotowoltaicznego. 

Dużą zaletą KOSTAL Smart Energy Meter 
jest standardowa konfi guracja wstępna dla 
PLENTICORE plus i PIKO MP plus. Pozwala 
to na bezpośredni montaż bez konieczności 
zmiany parametrów i innych ustawień. 

 Kod aktywacyjny*:
Przy użyciu kodu aktywacyjnego falownik 
PIKO MP plus w połączeniu z licznikiem 
KOSTAL Smart Energy Meter może 
obsługiwać również magazynowanie energii i 
zwiększyć w ten sposób zużycie własne.

A gdzie mogę kupić akcesoria?

Akcesoria, np. KOSTAL Smart Energy Meter lub 
kod aktywacyjny akumulatora, można zamówić 
łatwo w sklepie internetowym**.
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Serwis KOSTAL – 
 Gwarancja. Indywidualne podejście.  
 Satysfakcja.

5 prostych kroków do KOSTAL Smart 
Warranty:

1  Zaloguj się na swoje konto

2  Wybierz KOSTAL Smart Warranty 

3  Wpisz numer seryjny, datę zakupu i 
miejsce instalacji

4  Dodaj KOSTAL Smart Warranty do 
koszyka

5  Potwierdź i odbierz bezpłatne 
przedłużenie gwarancji do 5 lat

Kontakt z naszą infolinią serwisową: 
Telefonicznie +49 761 47744-222 
(czynna od poniedziałku do piątku w godz. 
08:00 – 17:00) lub mailowo
service-solar@kostal.com

Niezależnie od godzin pracy infolinii serwisowej 
zapytania i zgłoszenia można wysyłać przez 
całą dobę za pomocą portalu serwisowego 
www.kostal-solar-electric.com/service-
support. Są one traktowane priorytetowo.

Jak długa jest gwarancja na falownik 
fotowoltaiczny?

Ustawowa rękojmia wynosi 2 lata. Można 
jednak skorzystać z naszej Smart Warranty: Po 
zarejestrowaniu się w sklepie internetowym** 
gwarancja jest przedłużana bezpłatnie do 5 lat. 
Można również wykupić przedłużenie gwarancji 
o 5, 10 lub 15 lat.

Czy muszę regularnie aktualizować swój 
falownik?

PLENTICORE plus posiada funkcję 
automatycznej aktualizacji*, jeśli falownik 
KOSTAL jest zarejestrowany w portalu solarnym 
KOSTAL i funkcja automatycznej aktualizacji 
została aktywowana. Dzięki temu falownik 
PLENTICORE plus jest zawsze aktualny, bez 
konieczności podejmowania przez użytkownika 
jakichkolwiek działań.

A jeśli coś się stanie?

Każdy falownik KOSTAL jest produktem 
wysokiej jakości, który podlega tym samym 
rygorystycznym standardom jakości, co np. 
nasze produkty dla przemysłu motoryzacyjnego. 
Nasze falowniki hybrydowe są objęte bogatym 
pakietem gwarancyjno-serwisowym. Zachęcamy 
do korzystania z usług naszego serwisu!

W przypadku jakichkolwiek pytań przed i 
po zakupie pracownicy serwisu KOSTAL są 
dostępni telefonicznie np. w następujących 
kwestiach:

 Ogólne doradztwo techniczne
 Wsparcie przy planowaniu systemu za 

pomocą oprogramowania projektowego 
KOSTAL Solar Plan

 Dopasowanie parametrów sieci za 
pomocą oprogramowania PARAKO lub 
zintegrowanego Webserver

 Pomoc przy uruchomieniu
 Wsparcie przy analizie systemu
 Doradztwo w zakresie konfi guracji 

monitorowania systemu 
 Zgłoszenia gwarancyjne

Aby zapewnić jeszcze szybszą obsługę 
serwisową, wkrótce będzie również możliwość 
zdalnego dostępu do falownika PLENTICORE
przez pracowników naszego serwisu 
(Remote Support)* po udzieleniu zgody przez 
użytkownika.

Dalsze informacje dostępne na stronie: 
www.kostal-solar-electric.com/service-support
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KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Germany
Telephone: +49 761 47744 - 100
Fax: +49 761 47744 - 111

KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L.
Edifi cio abm
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 3
Torre B, despachos 2 y 3
Parque Tecnológico de Valencia
46980 Valencia
Spain
Telephone: +34 961 824 - 934
Fax: +34 961 824 - 931

KOSTAL Solar Electric France SARL
11, rue Jacques Cartier
78280 Guyancourt
France
Telephone: +33 1 61 38 - 4117
Fax: +33 1 61 38 - 3940

KOSTAL Solar Electric Hellas Ε.Π.Ε.
47 Steliou Kazantzidi st., P.O. Box: 60080
1st building – 2nd entrance
55535, Pilea, Thessaloniki
Greece
Telephone: +30 2310 477 - 550
Fax: +30 2310 477 - 551

KOSTAL Solar Electric Italia Srl
Via Genova, 57
10098 Rivoli (TO)
Italy
Telephone: +39 011 97 82 - 420
Fax: +39 011 97 82 - 432

KOSTAL Solar Electric Turkey
Mahmutbey Mah. Taşocağı yolu cad. No:3 (B Blok)
Ağaoğlu My Offi ce 212 Kat: 16 Offi ce No: 269
Güneşli-İstanbul
Turkey
Telephone: +90 212 80306-24
Fax: +90 212 80306-25

www.kostal-solar-electric.com


