
 

SGC2000 
HEMS 
 System zarządzania energią 
SGC2000 zdalnie załącza 
odbiorniki przy nadwyżce 
energii z instalacji PV. 

Sterowanie odbywa się za pomocą dedykowanej 
strony www oraz aplikacji mobilnej. Wystarczy 
podać przy jakiej nadwyżce mocy oddawanej do 
sieci system SGC2000 ma załączyć odbiornik oraz 
minimalny czas pracy odbiornika od momentu 
załączenia.  

System dostarczany jest wraz ze 
skonfigurowaną centralą sterującą gotową 
do pracy - zdjęcie powyżej. Wystarczy 
podłączyć centralę do rutera oraz 
podłączyć odbiornik przez przejściówkę Wifi 
- zdjęcie poniżej. Ustawiasz warunki pracy 
na dedykowanej stronie www i gotowe!  

Systemem pozwala na podłączenie maksymalnie 10 
odbiorników, w tym także odbiorników załączanych 
beznapięciowo jak np.: pompy ciepła, klimatyzatory, 
ładowarki do aut elektrycznych.  
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PROSTA INSTALACJA INTUICYJNE STEROWANIE 

STYLOWE GNIAZDKA MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY 

 

 

 



 

DWA WARIANTY 

System zarządzania energią 
SGC2000 zdalnie załącza 
odbiorniki przy nadwyżce 
energii z instalacji PV. 

W zestawie nie występuje centrala sterująca, a 
system zainstalowany jest na serwerze 
wirtualnym. Dostęp do systemu jest w całości on-
line z dowolnego miejsca na świecie poprzez 
dedykowaną stronę www i/lub aplikację mobilną. 
Cena zakupu jest niższa niż w przypadku wersji 
stacjonarnej, jednak użytkownik ponosi opłaty 
abonamentowe zgodnie z cennikiem firmy 
hostingowej (16zł netto/mc).  

System zainstalowany jest w centrali sterującej 
dostarczonej w zestawie. Dostęp do systemu 
jest w całości on-line z dowolnego miejsca na 
świecie poprzez dedykowaną stronę www i/lub 
aplikację mobilną. Poza ceną zakupu systemu 
użytkownik nie ponosi żadnych opłat 
abonamentowych. 
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WERSJA STACJONARNA WERSJA WEBOWA 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA SGC2000 

SGC2000 występuje w dwóch wariantach: 

Wersja Stacjonarna - z centralą w zestawie  

Wersja Webowa - bez centrali w zestawie 

 

 

Do prawidłowej pracy SGC2000 
wymagane jest aby Twój system PV 
posiadał połączenie z internetem i 
dostęp do aplikacji/strony www 
producenta inwertera oraz licznik 
energii (tzw. Smart meter), który 
mierzy pobór energii w całym 
budynku. Jeśli Twój system PV nie 
jest wyposażony w licznik Smart 
Meter lub nie posiada połączenia z 
internetem wybierz SGC w wersji 
Smart Meter (z miernikiem energii w 
zestawie). Za pomocą SGC2000 
możesz sterować: odbiornikami 
elektrycznymi, grzałką, pompą 
ciepła, klimatyzacją, ładowarką EV. 



 

 

PANEL STEROWANIA 

System zarządzania energią 
SGC2000 zdalnie załącza 
odbiorniki przy nadwyżce 
energii z instalacji PV. 

W zestawie nie występuje centrala 
sterująca, a system zainstalowany jest na 
serwerze wirtualnym. Dostęp do systemu 
jest w całości on-line z dowolnego miejsca 
na świecie poprzez dedykowaną stronę 
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WERSJA STACJONARNA 

 

 

Panel zarządzania energią 
przedstawia dane z 
instalacji PV w czasie 
rzeczywistym. 
Konfiguracja jest szybka i 
intuicyjna. W polu „Start 
przy nadwyżce” podaj 
wartość w Watach, po 
osiągnięciu której system 
uruchomi odbiornik. W 
polu „Minimalny czas 
pracy” podaj ile minut 
odbiornik ma pracować 
od jego uruchomienia. 

ELEMENTY SYSTEMU SGC2000 

 Smart Meter Wifi 

Licznik 3-fazowy, dwukierunkowy 

Pomiar do: 60kW 

Przekładniki w zestawie: 3x120A 

Tylko 1 miejsce na szynie DIN 

Element SGC2000 Smart Meter 

Włącznik Wifi 

Max. moc odbiornika: 2,5kW 

Pomiar mocy i napięcia. 

 Zapis historii poboru mocy przez 
odbiornik w systemie SGC2000 

Włącznik Beznapięciowy Wifi 

Włączanie/wyłączanie 
odbiorników sterowanych 

beznapięciowo np.: Włączanie 
funkcji Smart Grid w pompach 
ciepła, włączanie ładowarek do 

aut elektrycznych  



 

DANE TECHNICZNE 

W zestawie nie występuje centrala 
sterująca, a system zainstalowany jest na 
serwerze wirtualnym. Dostęp do systemu 
jest w całości on-line z dowolnego miejsca 
na świecie poprzez dedykowaną stronę 
www i/lub aplikację mobilną. Cena zakupu 
jest niższa niż w przypadku wersji 
stacjonarnej, jednak użytkownik ponosi 
opłaty abonamentowe zgodnie z cennikiem 
firmy hostingowej (16zł netto/mc).  
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Każdy system SGC2000 można rozbudować o kolejne odbiorniki poprzez zakup na stronie 
internetowej www.sgc.eco dodatkowego włącznika Wifi lub włącznika beznapięciowego Wifi. 

 

ELEMENTY SYSTEMU SGC2000 

 
SGC2000 Basic SGC2000 Pro SGC2000 Pro Plus 

Ilość włączników Wifi lub 

włączników beznapięciowych 

Wifi w zestawie (do wyboru): 

1 2 3 

Obsługiwane inwertery: Huawei / Fronius / SolarEdge / Sofar Solar / Afore 

Wymagania: Instalacja PV wyposażona w licznik Smart Meter oraz dostępem do strony 

monitorującej produkcję energii (strony producentów inwerterów) 

Wersje systemu (do wyboru): Stacjonarna (z centralą) / Webowa (bez centrali) 

Licznik inteligentny w zestawie: NIE 

Maksymalna ilość sterowanych 

odbiorników: 
10 

  

 
SGC2000 Basic             

Smart Meter 

SGC2000 Pro         

Smart Meter 

SGC2000 Pro Plus 

Smart Meter 

Ilość włączników Wifi lub 

włączników beznapięciowych 

Wifi w zestawie (do wyboru): 

1 2 3 

Obsługiwane inwertery: Dowolny producent i model 

Wymagania: Max. moc pobierana/oddawana do sieci przez budynek poniżej 60kW 

Wersje systemu (do wyboru): Stacjonarna (z centralą) / Webowa (bez centrali) 

Licznik inteligentny w zestawie: Tak (SGC2000 Smart Meter Wifi) 

Maksymalna ilość sterowanych 

odbiorników: 
10 

 


