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Doña Carmen, 40 MW czystej energii.

W maju bieżącego roku zakończono 
instalację projektu Energia Słoneczna 
Doña Carmen, w mieście La Ligua znaj-
dującym się w regionie Valparaiso, w 
Chile. 

Zamontowano solarną instalację foto-
woltaiczną (PV), która wyprodukuje 40 
MW całkowicie odnawialnej energii, 
zapewniając dostawę czystej energii w 
ilości pozwalającej zaspokoić potrzeby 
energetyczne 21 600 gospodarstw do-
mowych. Dzięki tej instalacji, uniknie się 
emisji do atmosfery 22 490 ton dwutlen-
ku węgla.

21 600 gospodarstw 
domowych

125 000 paneli solarnych

40 MWp

-22 490 CO2

320 Wp

Spółka Energía Cerro El Morado S.A 
zleciła firmie Solarcentury, specjalizu-
jącej się w projektowaniu systemów fo-
towoltaicznych, opracowanie i budowę 
parku solarnego. Solarcentury pracuje 
jako firma EPC (engineering, procu-
rement and construction - inżynieria, 
dostawy i konstrukcja), oferując zinte-
growane usługi w zakresie inżynierii, do-
staw i konstrukcji.

Ilość energii słonecznej 
wypromieniowana rocznie 
w kierunku naszej planety 
przekracza 2000 razy glo-
balne zapotrzebowanie na 
energię.

Dzięki tej instalacji, uniknie 
się emisji do atmosfery 22 490 
ton dwutlenku węgla.

Park fotowoltaiczny Doña 
Carmen składa się z 
125 000 paneli fotowolta-
icznych o mocy 320 Wp.



Dane dotyczące projektu.
Park fotowoltaiczny Doña Carmen skła-
da się z 125 000 paneli fotowoltaicznych 
o mocy 320 Wp, zapewniających sys-
temowi 40 MWp zainstalowanej mocy,  
rozłożonej na 180 hektarach. 

Ze względu na duże rozmiary projektu, 
wokół parku zainstalowano wiele stacji 
transformatorowych, w celu przesłania 
całej wygenerowanej energii do sieci 
średniego napięcia.

Systemy fotowoltaiczne składają się z 
wielu oddzielonych od siebie obwodów 
prądu stałego (DC), przy czym każdy 
obwód składa się z zespołu modułów 
połączonych szeregowo, które tworzą 
łańcuchy, zwane powszechnie stringami. 
Zostają one połączone w jeden obwód, 
aby przekształcić prąd stały w prąd prze-
mienny (AC), umożliwiając zużytkowa-
nie całej jego mocy i przesłanie jej do 
sieci elektrycznej. W celu pogrupowa-
nia poszczególnych przewodów prze-
wodzących generowany prąd z paneli 
fotowoltaicznych, należy zainstalować 
tak zwane Stringbox, czyli specjalnie za-
projektowane skrzynki przyłączeniowe 
stringów.

System Doña Carmen składa się z 
6 000 stringów połączonych rów-
nolegle za pomocą 228 skrzy-
nek typu Stringbox firmy Circutor.  
 
Każdy Stringbox łączy do 30 stringów o 
znamionowym prądzie wejściowym 9 A 
każdy oraz maksymalnym prądzie wyj-
ściowym 325 A.

Stringbox firmy Circutor, war-
tość dodana w instalacji fotowol-
taicznej.
Monitorowanie i nadzorowanie w insta-
lacji fotowoltaicznej ma zasadnicze zna-
czenie dla prawidłowego działania sys-
temu wytwarzania energii. Aby uzyskać 
większą wydajność zarządzania instala-
cją, zaleca się wykonywanie pomiarów 
w poszczególnych stringach w czasie 
rzeczywistym, dzięki czemu osoby od-
powiedzialne za serwis są natychmiast 
informowane o wszelkich awariach i 
mogą szybko określić miejsce usterki, co 
umożliwi niezwłoczne jej usunięcie oraz 
zminimalizowanie ewentualnego ryzyka.

Zdjęcie parku solarnego 
Doña Carmen w mieście La 
Ligua, Chile. 
( www.solarcentury.com )

Robotnicy przy instalacji wykonują 
prace montażowe przy jednej ze 
skrzynek typu Stringbox  
firmy Circutor.

Każda skrzynka Stringbox posiada w 
swoim wnętrzu różne zabezpieczenia 
dla systemu prądu przemiennego, a tak-
że urządzenia do monitorowania każde-
go stringu w czasie rzeczywistym.
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Sprzęt do monitorowania TR16.

M7TR, moduł pomiarowy z prze-
kładnikami prędowymi z efektem 
Halla.

System Doña Carmen składa 
się z 6 000 stringów połączo-
nych równolegle za pomocą 
228 skrzynek typu Stringbox 
firmy Circutor. 



 W związku z tym, każda skrzynka 
Stringbox składa się z następują-
cych elementów:

• 2 x TR16: Sprzęt do monitorowa-
nia instalacji za pomocą odczytów 
napięcia i prądu w stringach w 
czasie rzeczywistym.

• Pełna ochrona instalacji za pomo-
cą odpowiednich bezpieczników 
na wejściu instalacji prądu prze-
miennego, zabezpieczeń prze-
pięciowych oraz odłącznika 1 000 
Vdc. 

• Bezpieczniki dla każdego wejścia 
1 000 Vdc dla bieguna dodatniego 
i ujemnego.

• Moduł pomiarowy z przekładni-
kami prądowymi z efektem Halla, 
model M/TR (pomiar pośredni).

Ze względu na duże rozmiary projektu, 
wokół parku zainstalowano wiele stacji 
transformatorowych, w celu przesłania 
całej wygenerowanej energii do sieci 
średniego napięcia.

Mniejsza inwestycja w instalację: Roz-
dzielnice posiadają system samozasila-
nia i dlatego nie występuje konieczność 
budowy linii zasilania dla każdej roz-
dzielnicy.
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Jeden z modeli skrzynek 
StringBox firmy Circutor.



Dołączenie skrzynek StringBox przynosi 
instalacji wartość dodaną, gdyż pomaga 
zmniejszyć koszty instalacji i w ten spo-
sób zwiększyć zwrot z inwestycji (ROI). 

Korzyści, które przynosi skrzynka typu 
Stringbox firmy Circutor:

• Mniejsza inwestycja w instalację: 
Rozdzielnice posiadają system samoza-
silania i dlatego nie występuje koniecz-
ność budowy linii zasilania dla każdej 
rozdzielnicy.

• Ograniczenie czasu reakcji w przy-
padku awarii oraz optymalizacja 
obsługi prewencyjnej: Dzięki wypo-
sażeniu każdej rozdzielnicy w sprzęt 
pomiarowy za pomocą systemu SCADA, 
można zapewnić obsługę prewencyjną, 
zapobiegając awariom przed ich wystą-
pieniem oraz ograniczając czas reakcji i 
powiązane koszty.

• Skuteczne zarządzanie za pomocą 
pomiarów pośrednich: Pośredni po-
miar prądu za pomocą przekładników 
z efektem Halla posiada więcej zalet w 
porównaniu z klasycznym pomiarem za 
pomocą bocznika:

 » Większa dokładność. 

 » Większa stabilność w przypadku wa-
hań temperatury.

 » Większe bezpieczeństwo: NIE przery-
wa przepływu prądu.

 » Większa wydajność: nie powoduje 
spadków napięcia.

 » Łatwa konserwacja i wymiana.

 » Nie ma wpływu na produkcję.

Park solarny Doña 
Carmen stanowił wielkie 
wyzwanie dla każdej z 
firm odpowiedzialnych za 
projekt. 

I dlatego w firmie Circutor 
świętujemy nasz udział w 
tak ambitnym projekcie, 
do którego wnieśliśmy 
własne rozwiązania w 
zakresie efektywności 
energetycznej.

Wnioski
Park solarny Doña Carmen stanowił 
wielkie wyzwanie dla każdej z firm odpo-
wiedzialnych za projekt. 

Pod koniec maja bieżącego roku, doko-
nano w pełni udanego rozruchu. W ten 
sposób instalacja fotowoltaiczna staje 
się projektem referencyjnym w Chi-
le, będąc przykładem nowego modelu 
energetycznego - bardziej czystego i 
ekologicznego, zmniejszającego wpływ 
i ślad środowiskowy.

I dlatego w firmie Circutor świętujemy 
nasz udział w tak ambitnym projekcie, do 
którego wnieśliśmy własne rozwiązania 
w zakresie efektywności energetycznej. 
Gratulujemy również firmie Solarcentury 
rozwinięcia tego projektu, którego celem 
było wniesienie znaczącego wkładu w 
walkę ze zmianami klimatycznymi po-
przez ogólne wykorzystanie energii sło-
necznej. 

Energia słoneczna to 
energia przyszłości; 
w ciągu ostatnich 
15 lat zainstalowano 
systemy fotowoltaiczne 
wykorzystujące energię 
słoneczną o mocy ponad 
18 000 MW. Należy 
przy tym dodać, że 
koszty odpowiedniej 
infrastruktury są coraz 
niższe w porównaniu z 
kosztami innych technologii 
wytwarzania energii 
elektrycznej.

SolarCentury jest międzynarodową firmą założoną w 1998 roku, 
działającą w sektorze solarnych instalacji fotowoltaicznych, która 
oferuje usługi w zakresie rozwoju oraz inżynierii "pod klucz" (projekt, 
finansowanie, instalacja, EPC i konserwacja). Posiada ponad 18 lat 
doświadczenia, a jej portfolio projektów obejmuje ponad 1.000 instala-
cji o mocy przekraczającej 750 MW.

www.solarcentury.com
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