
PHOTOMATE 
Huawei FusionSolar partner for CEE, Scandinavia and Baltics

PREZENTARE



PHOTOMATE LA NIVEL 
EUROPEAN

Birouri de vânzări

– Ucraina - Kiev, Liov

– Polonia – Varșovia

– Ungaria - Budapesta

– Bulgaria - Sofia

– Danemarca (regiunea Scandinavă)

– Romania – București

– Georgia - Tbilisi

– Slovacia - Bratislava

În domeniul invertoarelor din 2008

4,000 MW de invertoare livrate din 2016 și până acum

Cifră de afaceri 2019: 63 milioane €

Angajaţi: 31

Sediul central în České Budějovice, Republica Cehă



PRE VÂNZARE

– Cursuri de pregătire

– Proiectare si suport sisteme fotovoltaice

– Capex, Opex, suport calcul

POST VÂNZARE

– Punerea în funcţiune la faţa locului

– Suport tehnic

LOGISTICĂ

– Livrare rapidă din stoc UE

– Livrare la timp direct la proiect

– Servicii personalizare

MARKETING

– Expoziţii / Conferinţe

– Promovarea produselor

– Publicitate



TRAININGS & EXPOZIȚII ÎN 
2019/2020*

100+/150* trainings

9/20* Exhibitions & Conferences

6/10* Sales Conferences



TOP PIEȚE ÎN MW 2019

UCRAINA

987 MW livrat pe piaţă

32,5% cotă de piaţă, 43% cu vânzările directe ale Huawei

Plan 2020 – creșterea cotei de piaţă la 55%

POLONIA

168 MW livrat pe piaţă

~ 60% cota de piaţă în proiecte la scară comercială

HUNGARY

116 MW livrat pe piaţă

Peste 35% cota de piaţă în proiecte la scară comercială



LOGISTICĂ

NOU DEPOZIT CENTRALIZAT

– Locaţie, České Budějovice, CZ

– System ERP 

– Capacitate paleţi 3000+ cu 

posibilitatea de extindere

TRANSPORT

– 1200+ livrări pe rutier în 2019

– Livrări parţiale sau camion complet

– Transport maritime sau feroviar 

pentru importurile din China

– Brokeri vamali internaţionali

Echipa logistică: dedicată să răspundă 

cerinţelor clienţilor



COOPERAREA CU HUAWEI

Photomate a primit creditările 

de Value Added Partner și

Certified Service Partner 



SERVICE & SUPORT 2020

FOCUS PE TRAINING

– Valoare adăugată pentru clienţii noștri

– Instrumente excelente pentru vânzare – însușirea 

caracteristicilor tehnice și a avantajelor

– Instrumente de retenţie– conectarea cu clienţii prin 

suport și contact personal “Nouă ne pasă!“



HUAWEI GLOBAL

170+
Țări și regiuni

61 în
Fortune Global 500

194,000
Angajați

96,000+
R&D angajați

14
Institute de cercetare/
laboratoare/centre

74 în
Interbrand's Top 100
Best Global Brands

Până la sfârșitul lui 2018, un total de 87,805
aplicații pentru patente au fost acordate, din care 
peste 90% au fost patente pentru invenții

Primul chipset 5G 
Balong 5G01

AI Powered
Kirin 990 chipset

Primul diagnostic cu 
inteligență artificială a 
unui modul solar



Soluții inteligente Huawei FusionSolar

Cost optim pentru electricitate & Siguranță activă



Soluții de top pentru orice proiect fotovoltaic

Proiecte mariRezidențial

Comercial & Industrial

2~6kW 3~10kW

12~20kW 33~36kW 50/60kW 100kW

100kW185kW



Soluții fotovoltaice inteligente pentru segmentul rezidențial

Smart Energy Center Smart Power Sensor

Sistem management inteligent 
FusionSolar

Baterie

RS485

WLAN/Ethernet/4G/3G/2G 

Cu Optimizator

Fără OptimizatorRezidențial 
(<=10kW)

Optimizator Smart PV
SUN2000-450W-P 

Invertor

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1

Invertor

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

Monofazat Trifazat

Smart Dongle
Smart Dongle-WLAN-FE 
Smart Dongle-4G 

Portal monitorizare

FusionSolar Cloud & APP

Smart Power Sensor

DDSU666-H (Monofazat)
DTSU666-H 250A (Trifazat)



Poate atinge o temperatură de peste
3000 ° C și pot declanșa ușor un incendiu

Arcul electric amenință
siguranța sistemului fotovoltaic
și a clădirilor aflate sub acesta.

Arcul electric este o descărcare electrică în
gaze sau vapori, autonomă (cu tendinţe de automenţinere)

De ce este rău?

Ce este?

…
.

Provocările detecției arcurilor electrice

Zgomotul arcului este, în general, slab și
reprezintă doar 0,1% din semnalul
normal de curent, este dificil de detectat
și duce adesea la nedetectarea acestuia

Semnalele de interferență ale 
invertorului / încărcărilor / rețelei, 
precum și suprapunerea spectrală
cu semnal normal de curent duc la 
detectarea defectuoasă

Cauza arcului electric?
- Îmbinări lipite nesigure în interiorul modulelor
- Cabluri PV rupte
- Conectori PV slăbiți



Protecție rapidă la arc electric prin
oprirea invertorului în 2,5 secunde

Detectarea precisă a defecțiunilor de arc
prin algoritmul rețelei neuronale locale

Auto-învățare noi caracteristici ale 
arcului cu model AI

Puterea AI
Protecție activă la arc 
electric

- Invertorul HUAWEI auto-învațănoile caracteristici ale 
arcului electric pentru a protejacu precizie sistemul
de acesta, chiar și sub zgomot complex

Ce este AFCI?



Poziționare defecțiuni 
cauzate de arc pentru
depanare mai ușoară

Identificare cu precizie

Reduce cu 80% timpul și costul de depanare
la fața locului cu poziționare precisă a 
defecțiunii cauzate de arcul electric

Mai puține pierderi de putere datorită 
declanșării mai scurte a sistemului

* Detectarea manuală a defectului cauzat arcul de CC într-un sistem
rezidențial de 10KWp durează de obicei 5 ore. Raportul poziției
defecțiunii cauzate de arc duce la rezolvarea problemei în 30 de minute.



Nivel Modul 0V 
Închidere tensiune, siguranță la 
atingere
*Echipat complet cu optimizatoare

Inspecție mai ușoară prin oprirea
optimizatorului cu o impedanță de ieșire
@ 1K ohmi pe unitate.

Impedanța rând PV

Tensiune rând PV

Instalare și întreținere sigure cu ieșire
optimizator 0Vdc în mod implicit când

Oprirea invertorului CA.

Oprirea rețelei

Control semnal extern DI / DO



Smart String ESS
cu Optimizator de Energie

Smart String ESS Solution

LUNA2000-5/10/15-S0

Power Module

Battery Module
(Built in Energy Optimizer)

Optimizator de Energie pentru gestionarea 
ciclurilor încărcare/descărcare pe fiecare 
modul în parte în mod independent, suportă 
module vechi și noi în același sistem fără a 
avea restricții

Un șir de module de baterii pentru extindere 
flexibilă

60%

100%

100%

SOH SOC

60%

60%

60%

Alte modele de baterii modulare



5-30kWh ESS

Operare în paralel
Suportă maxim 2 sisteme de înmagazinare 
ce operează în paralel, 5-30kWh

100% DoD
100% depth of discharge, foloseste atata
energie cat platesti
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(kwh)

Power (kw)

Power Module: 5kW
Battery Module: 5kWh

2.5

Modul Baterile 50kg
Ușor de instalat de două persoane fără a 
avea nevoie de sisteme de ridicare



2x PUTERE 
Battery Ready

pentru mai multă energie

Consum mai mare în timpul zilei
• Invertorul generează întreaga putere pentru 

consumul din timpul zilei

Consum mai mare în timpul nopții 
Invertorul încarcă ESS la capacitate maximă pentru 
consumul de energie din timpul nopții

Un invertor 5KTL poate genera 5KW pentru consum

plus 5KW pentru încărcarea bateriei.



3-Nivele de Protecție

Celulă Baterie Modul Baterie Sistem Stocare Energie

Protecție la nivelul celulei
• Celule fosfat litiu fier pentru o performanță sigură și stabilă

Protecție la nivel de pachet
• 8 senzori pe pachet sensors per pack to 

supervise operating status

Sistem cu nivele de protecție
• Autoizolarea celulelor defecte, siguranță la atingeree
• Respectarea celui mai riguros standard de siguranță

VDE2510

10kWh Battery HUAWEI A B

Sensors per pack 3 x 8 = 24 3 4 x 4 = 16



Sistem conectat la reţea 3,135 kW

Lehota, Slovacia

SUN2000L – 3KTL



HUAWEI SUN2000-20KTL-M0

Třebešov, Republica Cehă
Sistem conectat la reţea de 492 kW



Parc fotovoltaic cu o capacitate de 10MW

Loyeva, regiunea Nadvirnyanskiy, Ucraina

HUAWEI SUN2000 - 60KTL-M0



Soluţii de capacitate mare pentru stocarea energiei




