
Q   BEE
System magazynowania energii

Większa niezależność od zmian cen energii

Przyszłościowe zaopatrzenie w energię

Większa samowystarczalność energetyczna

Zużycie energii wyprodukowanej  
przez instalację PV w ciągu nocy

Trwała bateria

Q3 EnErgiE GmbH & Co. KG

System magazynowania energii Q_BEE składa się z 
beztransformatorowego falownika, akumulatora litowo-niklowo- 
manganowo-kobaltowego (Li NMC) oraz czujnika przepływu 
energii. Dzięki nowoczesnej koncepcji system ten współpracuje 
z najwyższą wydajnością z prawie każdą instalacją PV. 

Przy istniejącej już instalacji PV system Q_BEE może być zainstalowany bez zbędnych nakładow. 
Dodatkowo system Q_BEE jest równolegle przyłączony do sieci energetycznej w miejscu przyłączenia 
obiektu do zakładu energetycznego.

Monitoring
Wszystkie informacje 

o mocy, zasilaniu i 
 stanie naładowania 
akumulatora mogą 
być odczytywana 
bezpośrednio na  

falowniku lub poprzez 
serwer Q3-Web-App.

Możliwość rozbudowy
System Q_BEE jest  
tak skonstruowany,  

że może zostać  
rozbudowany a więc 
idealnie dopasowany  

do użytkownika.

Najwyższa wydajność
Optymalne dochody 
dzięki nieprzerwanej 
i dokładnej kalkulacji 
cyklu ładowania oraz 

rozładowywania  
akumulatora.

Zarządzanie  
akumulatorem

Zarządzanie  
akumulatorem dba 
o optymalny zakres 
pracy akumulatora 
przy ładowaniu oraz 

rozładowywaniu, a więc 
o wysoki dochód i  
długą żywotność.

Prosta rozbudowa 
istniejącej instalacji
Istniejąca instalacja 

PV może zostać 
rozbudowana o system 
Q_BEE bez wiekszego 

nakładu pracy.

Trwałość
Litowo-niklowo- 

manganowo-kobaltowy 
(Li NMC) akumulator o 
najwyższej sprawności: 
5.000 cykli przy > 90% 

rozładowania.



Instalacja
Rozbudowa   ·   Nowa instalacja

Q3 EnErgiE GmbH & Co. KG

rozbudowa

System Q_BEE może zostać rozbudowany również szybko i w prosty sposób. Dzięki pracy na 
sieć AC należy tylko doinstalować równolegle drugi system. Techniczne zmiany jak np. zmiana 
łańcuchów PV lub zmiana falowników nie są wymagane.

nowa instalacja

Kto dzisiaj instaluje instalację PV na swoim dachu chce przede wszystkim korzystać z darmowego 
prądu wyprodukowanego przez słońce. Pobieranie od operatora sieci mniejszych ilości drogiego 
prądu jest przede wszystkim opłacalne. System magazynujący energię jest potrzebny dlatego, że 
słońce nie zawsze dostarcza darmową energię w sposób nieprzerwany.

Q  BEE
Schemat budowy systemu Q_BEE

Generator PV

Falownik Czujnik 
przepływu 
energii

Sieć 
energetyczna

Zużycie

Sterowan
ie

   
   

 M
on

it
or

in
g IP            Sterowanie

Sterowanie

Sterowanie war in der Übersetzung 
2x, einmal für Steuerung und einmal 
für laden/entladen - bitte kontrollie-
ren!



Schemat działania
Systemu Q_BEE
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Ładowanie
Energia wyprodukowana przez instalację PV 
jest następnie wykorzystywana do optyma-
lizacji zużycia energii w gospodarstwie do-
mowym. Nadwyżka wyprodukowanej energii 
zużywana jest do ładowania akumulatora.

Rozładowywanie
Po zachodzie słońca lub gdy instalacja energia 
ze słońca jest zbyt mała, energia jest pobiera-
na z akumulatora. Jeśli pojemność akumula-
tora nie wystarcza, brakująca energia jest po-
bierana od operatora sieci.

Dodatkowy konsument
Jeśli akumulator jest w pełni naładowany i 
żadna energia w domu nie jest pobierana, 
można zamontować dodatkowe, oddzielne 
wyjście dla dodatkowego obciążenia (np. po-
dgrzewacz).
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Falownik PV

Licznik produkcji energii z instalacji PV

Licznik dwukierunkowy

Miejsce przyłączenia

Falownik

Akumulator

Dodatkowy konsument

Energia wyprodukowana ze słońca może zostać, w zależności od potrzeby, zmagazynowana w akumu-
latorze lub bezpośrednio oddana do sieci energetycznej. 
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Najwyższy priory-
tet: Prąd ze słońca 
zatrzymać i zużyć 
w domu! !



Energia ze słońca 
Przez całą dobę
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Tryb Shift

W trybie SHIFT możliwe jest nagłe dopasowanie mocy do skoków obciążenia (np. przez włączenie 
 kuchenki). Wówczas, w celu pokrycia większego odbioru energii, dodatkowa energia jest pobierana 
z akumulatora. Gdy zwiększone obciążenie zmniejszy się i dostępna będzie nadwyżka produkowa-
nej energii z PV, akumulator zostanie ponownie doładowany. Tak więc w ciągu jednego dnia można 
wykorzystać więcej zmagazynowanej energii, niż wynosi znamionowa pojemność akumulatora.

W porównaniu do normalnej instalacji PV, za pomocą Q_BEE można poprawić, w zależności od 
dobowego zużycia energii, efektywność energetyczną, a więc stosunek produkowanej energii 
(zaznaczono na żółto) do zapotrzebowania na energią (czerwony) w średniej 4 osobowej rodzinie.

Akumulator może być ładowany już od wschodu słońca. Jeśli zapotrzebowanie na energię w budynku 
będzie większe, energia ze słońca będzie zużywana. Jeśli produkowana energia z instalacji PV będzie 
większa od dobowego zapotrzebowania, wtedy akumulator będzie ładowany.

Produkcja z PV Naturalne zużycie własne Zużycie
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Długoterminowe
użytkowanie
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Od tego jak duże jest zużycie opartego na akumulatorze systemu zależy od wielu czynników takich jak 
np. profil zużycia, nawyki mieszkańców, osprzętu elektrycznego. 

Proporcja zużycia własnego jest znacznie zwiększona dla każdego przypadku poprzez zastosowanie od-
powiednio zwymiarowanego systemu Q_BEE. Poza tym możliwośc rozbudowy i nowoczesna koncepcja 
Q3 daje wiele możliwości. System dopasowany jest krok po kroku do indywidualnych potrzeb.

Zużywanie własnej energii jest opłacalne! 

Kto zwiększa swoje własne zużycie za pomocą Q_BEE, nie tylko redukuje koszty energii, ale również 
zyskuje długotrwałą lokatę kapitału. 

Zamiast pobierać prąd z publicznej sieci, można zużywać własnę energię wyprodukowaną ze słońca. 
Dlatego spada udział energii pobranej od zewnętrzenego operatora sieci. Daje to korzyść w postaci 
oszczędności a konsument energii pozostaje niezależny od wzrastających cen energii. 

Ponadto zaletą jest dłogowieczność oraz zastosowanie akumulatora LI NMC, dzięki któremu użytkownik 
może użytkować system jeszcze długo po czasie, w którym system będzie zamortyzowany. 

2012        2014         2016        2018       2020        2022         2024        2026         2028        2030        2032
Czas

E
U

R

Koszty energii bez magazynowania     Koszty energii z magazynowaniem 60% 
Oszczędności w Euro

Przykład przy rocznym zużyciu 3.500 kWh i 
zużyciu własnym energii w 60% (Stan na rok 
2011)



Dane techniczne
Q_BEE 4.0  ·  Q_BEE 8.0

Q3 EnErgiE GmbH & Co. KG

Specyfikacja techniczne Falownik ES 4.0 ES 8.0

Maksymalna moc AC 1.500 W 2x 1.500 W (3 kW)

Maksymalny prąd wyjściowy 7,8 A 2x 7,8 A

Maksymalny prąd wejściowy DC 22,5 A 2x 22,5 A

Wyświetlacz Kolorowy, dotykowy o przekątnej 3,5”

Monitoring instalacji zintegrowany serwer internetowy

Złącza RS485/Ethernet

Klasa ochrony IP 44

Topologia beztransformatorowy, jednofazowy

Wymiary SxWxG  455 x 310 x 145 mm

Waga 8 kg

Zertyfkaty IEC 62109-1/-2; VDE AR-N 4105

Specyfikacja techniczne Akumulator ES 4.0 ES 8.0

Technologia Litowo polimerowa (NMC)

Wielkość magazynowania 4,00 kWh 2x 4,00 kWh (8 kW)

Pojemność magazynowania 40 Ah 80 Ah

Napięcie systemu 100 V

Maksymalny prąd ładowania 15 A 30 A

Maksymalne rozładowanie (DoD) 90%

Zarządzanie akumulatorem zintegrowane

Klasa ochrony IP44; Stal nierdzewna

Temperatura pracy 0 ... +45 °C

Wymiary 320 x 300 x 520 mm

Waga 35 kg 70 kg

Garantie ES 4.0 ES 8.0

Gwarancja na falownik* 6 lat

Gwarancja na akumulator* 7 lat

Gwarancja wydajności** 5.000 cykli

*    Zgodnie z naszymi warunkami gwarancji. Opcjonalne usługi przeglądów i konserwacji na stronie Q3
** 5.000 cykli (0-30 °C przy 90%) w połączeniu z systemem Q_BEE ES (ok. 280 cykli/rok), następnie minimum 80% pierwotnej pojemności
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BEST OFBelobigung

Centrala:    Uhlmannstr. 45 · 88471 Laupheim       Tel.: +49 (0)7392/9381 784
Dział sprzedaży/marketingu:  Innovapark 20 · 87600 Kaufbeuren       Tel.: +49 (0)8341/9080 334
    info@q3-energie.de               www.q3-energie.de

Q3 EnErgiE
GmbH & Co. KG

Opracowujemy i produkujemy innowacyjne i dostosowane do wymagań klienta urządzenia elektro-
niczne stosowane w dziedzinie energii odnawialnych. Nasza oferta obejmuje falowniki do elektrowni 
wiatrowych i słonecznych, wysokowydajne litowo-jonowe systemy magazynowania energii, dosto-
sowane do wymagań klienta skrzynki i wyłączniki bezpieczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie 
możliwie najwyższej jakości, wydajności i bezpieczeństwa. Szybkość i łatwość instalacji naszych 
produktów oszczędza czas i zabezpiecza ciągłość dochodów dzięki koncepcji tworzenia nieprzerwa-
nej sieci. Czekamy na Państwa pytania i propozycje.


