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เอสเอ็มเอ เปิดตัวอินเวอร์เตอร์สำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูง
นีสเททำล, วันที่ 18 มกรำคม 2559 - เอสเอ็มเอ โซลำร์ เทคโนโลยี เอจี (เอสเอ็มเอ) กำลังจะเปิดตัวอินเวอร์เตอร์รุ่น
ใหม่ ที่สำมำรถใช้งำนร่วมกับแบตเตอรีแ
่ รงดันสูง (high-voltage battery) สำหรับกำรใช้งำนระดับบ้ำนเรือน ด้วย
อินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ SMA Sunny Boy Storage นี้ทำให้เอสเอ็มเอ เป็นผู้ผลิตรำยเดียวเท่ำนั้นในขณะนี้ ที่สำมำรถเสนอ
ขำยระบบแบบ AC-coupled สำหรับแบตเตอรีแ
่ รงดันสูง Sunny Boy Storage ทำให้มน
ั่ ใจได้ถึงควำมคุ้มรำคำ ควำม
ง่ำย และควำมยืดหยุ่นในกำรนำโซลูชั่นเก็บพลังงำน (storage solutions) ต่อใช้งำนร่วมกับ ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่ตด
ิ ตั้งใหม่หรือระบบที่ติดตัง้ อยูเ่ ดิม เอสเอ็มเอ มีควำมตัง้ ใจเป็นส่วนหนึง่ ของกำรกระตุ้นกำรเติบโตทั่วโลก
ของตลำดระบบเก็บพลังงำนในรูปของแบตเตอรี่ชนิดติดตั้งกับอยูก
่ ับที่ (stationary battery-storage systems)
“สำหรับผู้ใช้งำน กำรใช้ระบบเก็บพลังงำน หมำยถึง กำรมีอิสระจำกบริษัทผูข
้ ำยไฟฟ้ำมำกขึ้น ตัวอย่ำงเช่น กำรเพิ่มกำร
ใช้ไฟฟ้ำทีผ
่ ลิตได้เอง (self-consumption) และมีผค
ู้ นจำนวนมำกกำลังทำอย่ำงนี้ เพื่อเป็นกำรประหยัดเงินค่ำใช้จ่ำยด้ำน
พลังงำน และเพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรปกป้องสิง่ แวดล้อม ” Pierre Pascal Urbon, SMA Chief Executive Officer กล่ำว
“ภำยในหนึ่งปีมีระบบเก็บพลังงำนในรูปของแบตเตอรี่
30,000 ระบบ เนื่องมำจำกรำคำระบบทีถ
่ ก
ู ลง

ติดตั้งในประเทศเยอรมนีสะสมเป็นจำนวนมำกกว่ำสองเท่ำ

เป็น

แหล่งให้พลังงำนในอนำคตจะเป็นแบบ decentralize และเป็นพลังงำน

หมุนเวียน ด้วยอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ Sunny Boy Storage นี้ เอสเอ็มเอ มั่นใจ ถึงควำมคุ้มรำคำ ควำมง่ำย และควำมยืดหยุ่น
ในกำรนำโซลูชั่นนี้

ต่อใช้งำนร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ตด
ิ ตั้งใหม่หรือระบบที่ติดตั้งอยู่เดิม”

Urbon
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เอสเอ็มเอ เปิดตัวอินเวอร์เตอร์สำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูง
แบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์ SMA Sunny Boy Storage รุ่นใหม่นี้ ได้ถก
ู ออกแบบมำสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูงโดยเฉพำะ เช่น
Tesla Powerwall ซึ่งกำรรวมชุดแบตเตอรี่ และ Sunny Boy Storage นั้นจำกที่ Urbon กล่ำว ทำให้มค
ี วำมเป็นไปได้ในกำร
เก็บพลังงำนไฟฟ้ำไว้ใช้ในรำคำเทียบเคียงกับอัตรำค่ำไฟฟ้ำของครัวเรือนในประเทศเยอรมนี
“เอสเอ็มเอ เป็นผู้ผลิตรำยเดียวในขณะนี้ ที่สำมำรถเสนอขำยระบบ AC-coupled สำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูง” Volker
Wachenfeld , Head of the Off-Grid and Storage business unit ของเอสเอ็มเอ กล่ำว “ซึ่งหมำยควำมว่ำ ระบบเก็บ
พลังงำนสำมำรถทำงำนคูข
่ นำนกับระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์นั้นทำได้ง่ำยและคุม
้ รำคำในกำรรวมระบบเก็บ
พลังงำนในรูปของแบตเตอรี่เข้ำกับระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่มีอยู่ ขณะเดียวกันยังมีควำมยืดหยุน
่ สำหรับกำร
ขยำยระบบเก็บพลังงำน ด้วยเหตุผลคือ ระบบ AC-coupled storage solution นั้นไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์เลย ด้วยโซลูชั่นของเรำทำให้เรำสำมำรถเข้ำไปในตลำดหลักที่มก
ี ำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์อยูแ
่ ล้ว ซึ่งในประเทศเยอรมนีประเทศเดียวกล่ำวได้ว่ำมีระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ขนำดน้อยกว่ำ 10
kWp ติดตัง้ อยู่ประมำณ 900,000 ระบบ และกำรสนับสนุนรับซื้อไฟฟ้ำกำลังจะหมดไป” จำกที่ Wachenfeld กล่ำว คอน
เซ็ปของระบบนัน
้ สำมำรถใช้งำนร่วมกับระบบ configuration ใดๆ แม้แต่ระบบที่ตด
ิ ตัง้ ใหม่ เนื่องจำก AC coupling ของ
ระบบเก็บพลังงำนและกำรเชือ
่ มต่อแบบมำตรฐำน ทำให้สำมำรถขยำยระบบและปรับเข้ำกับควำมต้องกำรเฉพำะตัว ซึ่ง
เป็นผลมำจำกรูปแบบกำรใช้ชวี ิตที่เปลี่ยนไป ตัวอย่ำงเช่น กำรใช้ร่วมกับรถยนต์ไฟฟ้ำ (Electric Vehicle) หรือ ควำม
ต้องกำรปริมำณพลังงำนที่เปลีย
่ นไป หรือแม้กระทั่งหลังจำกติดตัง้ ระบบไปแล้ว
นอกจำกนี้

Sunny Places ออนไลด์พอลทัล ทำให้ผู้ใช้งำนโซลูชน
ั่ เก็บพลังงำนได้เห็นภำพรวมอย่ำงชัดเจนเกีย
่ วกับบ้ำน

ของเขำ ขณะที่แอฟ (app) ทำให้พวกเขำเห็นกำรไหลของพลังงำน และเข้ำถึงกำรประหยัดที่เกิดขึ้น และถ้ำหำกมี Sunny
Home Manager ระบบจะรองรับกำรใช้งำนร่วมกับระบบบริหำรจัดกำรพลังงำนได้อย่ำงครอบคลุมหำกผู้ใช้ต้องกำร
ตำมที่ Urbon กล่ำว ว่ำปัจจุบันเป็นกำรยำกที่จะประมำณกำรเกี่ยวกับศักยภำพของตลำดระบบเก็บพลังงำนไฟฟ้ำ โดยใน
ระยะกลำงนัน
้ เอสเอ็มเอ คำดว่ำอุปสงค์ทั่วโลกสำหรับระบบเก็บพลังงำนทุกแอฟพิเคชั่นต่อปีประมำณ 0.5 พันล้ำนยูโร ถึง
1.2 พันล้ำนยูโร “อุปสงค์จะเพิ่มอย่ำงมำก หำกระบบเก็บพลังงำนชนิดติดตั้งอยูก
่ ับที่มรี ำคำลดลง ซึ่งปัจจุบันค่ำใช้จำ่ ย
สำหรับระบบเก็บพลังงำนคิดเป็นมำกกว่ำ 75% ของค่ำใช้จำ่ ยในกำรลงทุนกับโซลูชั่นเก็บพลังงำน ” Urbon อธิบำย โดย
อ้ำงอิงถึงศักยภำพของตลำดระบบเก็บพลังงำนไฟฟ้ำ ในฐำนะผู้นำตลำดที่มีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 30 ปี เอสเอ็มเอมียังมี
ควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษในสำขำกำรใช้งำนร่วมกับระบบเก็บพลังงำน และเพื่อควำมมั่นใจมำกยิง่ ขึน
้ ในระยะยำวเกี่ยวกับ
ควำมน่ำเชื่อถือและควำมยืดหยุ่นของผู้ใช้ เอสเอ็มเอ กำลังทำควำมร่วมมือกับผูผ
้ ลิตแบตเตอรี่ที่มีชื่อเสียงเกือบทัง้ หมด
ระบบแรกจะเริ่มจำหน่ำยในเดือน มีนำคม 2559 ที่ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศแรก และจะขยำยไปยังตลำดระบบเก็บ
พลังงำนสำคัญๆ เช่น ประเทศอิตำลี อังกฤษ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกำ เอสเอ็มเอ จะนำเสนอ Sunny Boy Storage
เป็นครั้งแรกในวัน Capital Market วันที่ 29 มกรำคม 2559
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