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KOSTAL-familie –
Succes heeft een verhaal. 100 jaar.

De KOSTAL-groep:
het succesverhaal van KOSTAL

�� Als onafhankelijk familiebedrijf specialiseert 
de KOSTAL-groep zich in de ontwikkeling 
van hoogwaardige elektronische en me-
chatronische oplossingen voor een groot 
aantal toepassingen in de auto- en gewone 
industrie.

�� Het bedrijf werd in 1912 in Lüdenscheid 
opgericht door Leopold Kostal en er zijn mo-
menteel ca. 14.400 medewerkers werkzaam 
op 39 locaties in 17 verschillende landen.

�� Bij de KOSTAL-groep horen vier divisies: 
Automobil Elektrik (elektrotechniek voor de 
auto-industrie), Industrie Elektrik (industrië-
le elektrotechniek) met haar internationale 
verkoopmaatschappij Solar Electric, Kontakt 
Systeme (contactsystemen) en SOMA (test-
techniek).

�� Wereldwijd toonaangevende autofabrikanten 
en talrijke belangrijke industriële ondernemin-
gen behoren tot de partners van de  
KOSTAL-groep.

Kwaliteitsoffensief denken

�� Als eigen ontwikkeling uit het huis KOSTAL 
voldoet de PIKO-omvormer aan de hoogste 
eisen.

�� Alle PIKO-omvormers worden vervaardigd 
volgens de modernste technologische stan-
daarden.

�� Alle productieprocessen volgen de 'nul-fou-
ten-filosofie' van een autotoeleverancier.

�� Strenge kwaliteitscontroles, waaronder een 
meerdere uren durende eindcontrole, be-
geleiden de PIKO-omvormers in het gehele 
productieproces.

KOSTAL Solar Electric:
altijd een betrouwbare partner

�� In de divisie Industrie Elektrik worden de  
PIKO-omvormers ontwikkeld en geprodu-
ceerd in de Duitse hoofdvestiging; KOSTAL 
Solar Electric GmbH houdt zich bezig met 
de complete verkoop van de PIKO-omvor-
mers en de technische service.

�� Met filialen in Frankrijk, Italië, Spanje en Grie-
kenland profiteren klanten ook internationaal 
van onze service op locatie.

�� KOSTAL-samenwerkingsverbanden zijn 
gericht op de lange termijn. Dat was en 
blijft een belangrijk bestanddeel van onze 
bedrijfscultuur.
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PIKO-omvormers van KOSTAL –
flexibel, communicatief en praktisch.

PIKO-omvormers:
zeer flexibel en gewoon praktisch

KOSTAL biedt met zijn keuze aan 3-fasige 
stringomvormers een uitgebreid portfolio voor 
fotovoltaïsche installaties van alle afmetingen.

�� Vermogensklassen: 4.2 kW, 5.5 kW, 7.0 kW, 
8.3 kW, 10.1 kW

�� PIKO-omvormers voeden symmetrisch op 
drie fasen en voorkomen zo een mogelijke 
onevenwichtige belasting van het net

�� Dankzij voorconfiguratie en certificering kun-
nen PIKO-omvormers in zo'n 30 Europese 
landen direct worden gebruikt

�� Het ruime DC-ingangsspanningsbereik biedt 
veelvuldige mogelijkheden bij de installatie-
configuratie en garandeert ook bij ongunsti-
ge lichtomstandigheden de netvoeding

�� Maximaal drie onafhankelijke MPP-trackers 
zorgen voor maximale opbrengsten en 
flexibiliteit bij de installatieplanning, vooral bij 
verschillende dakoriëntaties of -schuintes

�� Installatievriendelijke montage door compac-
te vorm en gering gewicht

PIKO-omvormers:
standaard communicatief

Elke omvormer van KOSTAL is standaard uitgerust 
met een compleet communicatiesysteem.

�� Dataloggers en alle relevante interfaces voor 
de installatiebewaking zijn geïntegreerd

�� Gegevensbewaking dankzij bijbehorende 
webserver, de PIKO Master Control en het 
PIKO Solar Portal gratis

�� Actief-vermogensregeling (100/60/30/0%) 
en regeling van het eigenverbruik geïnte-
greerd

�� Optioneel toebehoren verkrijgbaar bijv. PIKO 
Data Communicator (draadloze gegevens-
overdracht), PIKO M2M Service

Actuele technische gegevens bij de PIKO-om-
vormer vindt u op onze homepage: 

www.kostal-solar-electric.de 
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PIKO-omvormers –
internationaal inzetbaar. Direct.

PIKO-omvormers zijn voor de meeste Europese 
landen voorgeconfigureerd en gecertificeerd.
Een landspecifieke netaanpassing vindt
automatisch plaats na activering van de 
desbetreffende landinstelling in de omvormer.

Verdere details:
�� Eén PIKO geschikt voor maximaal 30 landen
�� Eenvoudige landinstelling via het display
�� Gebruikersassistentie in meerdere talen

Voorconfiguratie en certificering voor de volgende landen:

België Italië Portugal

Bosnië en Herzegovina Kroatië Roemenië

Bulgarije Letland Servië

Denemarken Litouwen Slovenië

Duitsland Luxemburg Slowakije

Estland Malta* Spanje

Frankrijk Montenegro Tsjechië

Griekenland (eilanden), Cyprus (EU) Nederland Turkije

Griekenland (vaste land) Oostenrijk Zweden

Groot-Brittannië* Polen Zwitserland

* alleen voor PIKO 4.2 l 5.5
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Met het standaard geïntegreerde 
communicatiepakket kan de PV-installatie worden 
bewaakt zonder extra componenten.

Het pakket omvat:
�� datalogger
�� webserver
�� 2 LAN-interfaces
�� RS485-interface
�� S0-impulsin-/-uitgang
�� analoge ingangen voor sensors en rimpelspan-

ningontvangers (actief-vermogensregeling)

De bewaking van de installatie vindt plaats met het 
PIKO Solar Portal, de software PIKO Master Control 
of eenvoudig via de geïntegreerde webserver.

2 LAN- 
interface Analoog DSL GSM

Alarm Sensors

PC

PIKO-omvormers –
met compleet communicatiesysteem.  
          Standaard.

Regeling van het 
eigenverbruik

Extern  
display

Spannings-
uitgang

RS485

2 LAN- 
interface Analoog DSL GSM

Alarm Sensors

PC

Regeling van het 
eigenverbruik

Extern  
display

Spannings-
uitgang

RS485

Actief-vermo-
gens-

regeling



98

Geïntegreerde webserver:
bewaking snel en direct

De belangrijkste gebruiksgegevens kunnen 
worden weergegeven met de geïntegreerde 
webserver. Bovendien kunnen alle 
omvormerinstellingen worden uitgevoerd.
 
De belangrijkste gegevens en instellingen zijn:
�� weergave van de actuele vermogensgege-

vens evenals van de dag- en totale opbreng-
sten

�� informatiepagina voor controle van sensors 
en modems

�� download van de historische loggegevens
�� omvormerconfiguratie (bijv. portaaltoegang, 

IP-adres, eigenverbruik, actief-vermogens-
regeling)

PIKO Master Control:
bewaking gemakkelijk gemaakt

De opbrengsten en gebruiksgegevens van de 
PIKO-omvormer kunnen comfortabel worden 
verwerkt met PIKO Master Control. De software 
is gratis beschikbaar voor download op de 
homepage* van KOSTAL Solar Electric.

Met de PIKO Master Control is het volgende 
mogelijk:
�� grafische weergave van de actuele en histo-

rische gegevens
�� gegevensexport

* www.kostal-solar-electric.com

PIKO-omvormers – 
betrouwbaar bewaken ...
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PIKO Solar Portal:
bewaking online – altijd en overal

Het PIKO Solar Portal biedt de mogelijkheid om 
de werking van de PIKO-omvormers via internet 
te bewaken. Via de bijbehorende homepage* 
van KOSTAL Solar Electric kan men zich gratis 
aanmelden voor het PIKO Solar Portal.

De functies zijn:
�� wereldwijde toegang tot het portaal via 

internet
�� grafische weergave van de vermogens- en 

opbrengstgegevens
�� berichten per e-mail over gebeurtenissen
�� gegevensexport
�� sensorevaluatie
�� weergave van een mogelijke verlaging van 

het actief vermogen door de netexploitant
�� opslag van loggegevens

PIKO Master Control en PIKO Solar Portal 
kunnen ook worden gebruikt voor PV-installaties 
met meerdere omvormers en kunnen dankzij
de gebruikersassistentie in meerdere talen ook 
internationaal worden gebruikt.

* www.piko-solar-portal.com

...op elk moment online. Wereldwijd.
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PIKO-omvormers –
het all-in-one-communicatieboard ...

Het communicatieboard is het hart van de
PIKO-omvormers. Dankzij de hoge functionaliteit 
is behalve netwerk- en busverbinding ook de 
aansluiting van rimpelspanningontvangers, 
sensors, energietellers en alle gangbare 
componenten voor gegevensoverdracht 
mogelijk. PIKO-omvormers: de all-in-one-
oplossing voor de hoogste eisen.

9. + 10.

8.
1.

1.

3. 4. 5. 6.

12.

11.

13.

Communicatieboard II

1. RJ45-aansluiting �� 2 LAN-interfaces, geïntegreerde switch voor directe verbinding van meerdere omvormers

2. RJ11-aansluiting �� Verbinding naar analoge telefoonaansluiting

3.
Spanningsvoorziening  
van externe sensors

�� 12V-uitgang

4. Aarding (ground) �� Voor de aansluitingen 4 + 6 + 7 

5. 4 analoge ingangen
�� Sensors
�� Rimpelspanningontvanger voor de regeling van de vermogensreductie 

6. Impulsingang �� Aansluiting van een energieteller, waarden worden opgeslagen in de geïntegreerde datalogger

7. RS485-interface
�� Eenvoudige verbinding van omvormers
�� Aansluiting van externe displays en dataloggers

8. Configureerbare schakeluitgang
�� S0-impulsuitgang voor aansluiting van een mededelingenbord
�� Alarmmeldingscontact
�� Regeling van het eigenverbruik

9.
Analoog modem voor op afstand 
opvragen van gegevens* 
(als optie verkrijgbaar)

�� Gegevensoverdracht naar een Solar-portaal
�� Hiermee kan voor bewakings- of servicedoeleinden op afstand worden ingebeld bij de PI-

KO-omvormer

10.
GSM-modem voor op afstand 
opvragen van gegevens** 
(als optie verkrijgbaar)

�� Gegevensoverdracht naar een Solar-portaal
�� Hiermee kan voor bewakings- of servicedoeleinden op afstand worden ingebeld bij de PI-

KO-omvormer

11. Lintkabel �� Inbegrepen bij optionele modemset

12. Modem-adapter-printplaat �� Inbegrepen bij optionele modemset

13. Display �� Grafisch display, 3-toetsen-bediening

* Hiervoor is een aparte telefoonaansluiting nodig | ** Hiervoor is een SIM-kaart data-abonnement nodig (zie PIKO M2M Service op pag.13)

Opbouw communicatieboard II



PIKO-omvormers –
het all-in-one-communicatieboard ...

9. + 10.

7.

2.

(1)

(2)

(3)

...intelligent uit te breiden.

Met de PIKO Data Communicator –
dat wat belangrijk is altijd in het oog

Met de PIKO Data Communicator kunnen 
de opbrengsten van de PV-installatie worden 
bewaakt via het digitale fotolijstje. 

De PIKO Data Communicator is een set die 
bestaat uit de Data Collector (1) en de Data 
Stick (2). De Data Collector verzamelt de 
gegevens van de PIKO-omvormers en brengt 
deze over naar de Data Stick. De Data Stick 
wordt via een USB-interface verbonden met 
een digitaal fotolijstje (3) dat alle belangrijke 
gegevens van uw PV-installatie weergeeft.

Kenmerken:
�� aan te sluiten op digitaal fotolijstje* met 

USB-interface en diashow-functie
�� eenvoudige installatie
�� vermogen / opbrengst van de PV-installatie 

per dag / maand / jaar
�� CO2-besparing per dag / maand / jaar
�� sensorgegevens (omgevings-, moduletem-

peratuur, zonnestraling)
�� draadloze gegevensoverdracht (30 m binnen 

gebouwen, 300 m in het vrije veld)
�� maximaal 10 PIKO-omvormers kunnen 

worden aangesloten
�� 6 talen kunnen worden ingesteld (DE, EN, 

FR, ES, IT, GR)

* Digitaal fotolijstje niet inbegrepen. Een lijst met   
   compatibele fotolijstjes vindt u op: 
   www.kostal-solar-electric.com.

Afbeelding dient als voorbeeld

Met het intelligente toebehoren van 
KOSTAL bent u uitstekend uitgerust 

Wij bieden u componenten voor de optimale 
visualisatie van uw opbrengst, voor installatiebe-
waking en ook voor communicatie aan.

11



PIKO-omvormers –
met verder intelligent toebehoren ...

PIKO sensor – voor meting van 
temperatuur en instraling

Met de PIKO-sensor kunnen de werkelijke 
instralings- en temperatuuromstandigheden 
worden afgestemd met de vermogensgegevens 
van de PV-installatie. De volgende waarden 
worden gemeten met de PIKO-sensor:
�� instraling
�� omgevingstemperatuur
�� moduletemperatuur

Zeer comfortabel: De meetwaarden kunnen
worden gevisualiseerd via een Solar-portaal (bijv. 
PIKO Solar Portal) en de software PIKO Master 
Control.

Modems van KOSTAL – online via het 
mobiele telefoonnet of per inbelverbinding

Met het GSM-modem van KOSTAL is de 
internetverbinding van PIKO-omvormers 
mogelijk via het mobiele telefoonnet1, met 
het analoge modem van KOSTAL via een 
inbelverbinding2.

Voor beide modemtypes geldt:
�� De verbinding kan worden gebruikt voor 

het overbrengen van gegevens naar een 
Solar-portaal (bijv. PIKO Solar Portal) of voor 
inbellen bij de PV-installatie.

�� Met een modem van KOSTAL kunnen PV-in-
stallaties met maximaal 20 omvormers  
met internet worden verbonden3.

Leveringsomvang GSM-modem:
GSM-modem, GSM-buitenantenne, modem-
adapter-printplaat, kabel (lengte 3 m, kan 
worden verlengd)

Leveringsomvang analoog modem:
analoog modem van KOSTAL, modem-adapter-
printplaat, telefoonkabel RJ11 (lengte 3 m)

1 Per data-SIM-kaart met volume-abonnement, niet bij           
  de levering inbegrepen.
2 Hiervoor is een aparte telefoonaansluiting nodig.
3 Bij het GSM-modem afhankelijk van de GSM-
  signaalsterkte.

PIKO-sensor voor afstemming van werkelijke waarde 
en ingestelde waarde.

GSM-modem van KOSTAL: online via het mobiele 
telefoonnet.

Analoog moden van KOSTAL: online per 
inbelverbinding.

12
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... ook voor mobiele gegevensoverdracht.

PIKO M2M Service – eenvoudig, veilig, 
stabiel

De PIKO M2M Service biedt u een beveiligde, 
geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen 
de PIKO-omvormers en het PIKO Solar Portal 
via het mobiele telefoonnet. Deze intelligente 
verbinding biedt u:

�� Plug and Play dankzij voorgeconfigureerde 
omvormer

�� een toekomstbestendig, professioneel M2M 
(Machine-to-Machine) communicatiepakket

�� bewaking van de mobiele telefoonverbinding 
door KOSTAL

�� de best mogelijke netdekking
�� bescherming tegen diefstal en misbruik 

van de kaart evenals bescherming tegen 
verhoogde kosten door gecodeerde directe 
verbinding met het PIKO Solar Portal

De PIKO M2M Service kan in 28 Europese 
landen worden gebruikt. Dankzij de eenmalige 
pakketprijs (geldig voor 5 jaar) vermijdt u 
maandelijkse kosten.
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PIKO-omvormers met vlamboogdetectie* 
bieden een volwaardige oplossing om gebouw 
en PV-installatie tegen schade te beschermen.

In een PV-installatie kan op verschillende
plekken een gevaarlijke vlamboog ontstaan. 
Al een losse stekker of een slecht contact kan 
een vlamboog activeren en schade veroorzaken. 

Vlamboogdetectie –
voor meer bescherming en veiligheid

De vlamboogdetector van de PIKO-omvormers 
detecteert al in de ontstaansfase vlambogen 
in de afzonderlijke strings. Hij analyseert 
oscillatiepatronen en stelt vast of het om een 
vlamboog gaat. Zodra een dergelijke bron 
van gevaren wordt geïdentificeerd, koppelt de 
detector de PIKO-omvormer direct los van het 
net. Een veilige werking van de PV-installatie 
blijft gegarandeerd.

* PIKO 7.0 l 8.3 l 10.1: op zijn vroegst vanaf het 4e   
 kwartaal van 2013 ook met vlamboogdetectie weer  
 leverbaar.

PIKO-omvormers –
met vlamboogdetectie.  
Beter beschermd.

Vlamboogdetectie voor meer veiligheid.
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PIKO-omvormers –
service gegarandeerd. Individueel.

Neem service letterlijk, bel ons!

Samenwerking betekent voor ons teamwerk, 
verbondenheid en vooral persoonlijk contact 
met onze klanten. Voor alle vragen voor en na 
de aankoop zijn onze servicemedewerkers u 
telefonisch van dienst, voor bijv.:
�� algemeen technisch advies
�� ondersteuning bij de installatieplanning met 

behulp van de configuratiesoftware PIKO 
Plan

�� aanpassing van de netparameters met 
behulp van de software PARAKO

�� hulp bij de ingebruikname
�� ondersteuning bij de installatie-analyse
�� advies bij de configuratie van de installatie-

bewaking
�� garantie-afwikkeling

U bereikt onze service-hotline via: telefoon  
+49 761 47744-222 (ma – vr van 8 tot 17 uur) 
of per e-mail: service-solar@kostal.com

Service-hotline met hulpgarantie.

Persoonlijk contact met de klant bij allerlei vragen.

KOSTAL-kennisseminars kunnen met enkele klikken 
online worden geboekt.

Elke PIKO-omvormer is een in Europa en binnen 
de KOSTAL-groep vervaardigd kwaliteitsproduct 
dat is onderworpen aan dezelfde strenge 
kwaliteitsnormen als bijv. onze producten 
voor de auto-industrie. Aan PIKO-omvormers 
zijn omvangrijke garantie- en servicediensten 
gekoppeld.

Veiligheid die wij garanderen!

Binnen de eerste twee jaar na aankoop kan 
de garantie van de PIKO-omvormers worden 
verlengd van 5 jaar naar 10 of 20 jaar. 

Prestaties in het kader van de garantie:
�� omruilservice
�� vast omruilbedrag voor erkende installateurs

Prestaties buiten de garantie:
�� voorkeurprijs voor ruiltoestellen bij opsturen 

van het defecte toestel dat nog kan worden 
gerepareerd

�� 2 jaar garantie voor het ruiltoestel

KOSTAL-kennisseminars

In de kennisseminars wordt onze uitgebreide 
vakkennis professioneel overgedragen en 
interactief uitgewisseld tussen de deelnemers en 
de KOSTAL-seminarleider. Ons aanbod omvat 
diverse cursussen met het accent op techniek 
en verkoop, soms ook in samenwerking met 
TÜV Rheinland. Gedetailleerde informatie over 
onze seminars vindt u op: 
www.kostal-solar-electric.com/seminars.



KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Deutschland
Telefon: +49 761 47744 - 100
Fax: +49 761 47744 - 111

KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L.
Edificio abm
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 3
Torre B, despachos 2 y 3
Parque Tecnológico de Valencia
46980 Valencia
España
Teléfono: +34 961 824 - 930
Fax: +34 961 824 - 931

KOSTAL Solar Electric France SARL
11, rue Jacques Cartier
78280 Guyancourt
France
Téléphone: +33 1 61 38 - 4117
Fax: +33 1 61 38 - 3940

KOSTAL Solar Electric Hellas Ε.Π.Ε.
47 Steliou Kazantzidi st., P.O. Box: 60080
1st building – 2nd entrance
55535, Pilea, Thessaloniki
Greece / Ελλάδα
Τelephone: +30 2310 477 - 550
Fax: +30 2310 477 - 551

KOSTAL Solar Electric Italia Srl
Via Genova, 57
10098 Rivoli (TO)
Italia
Telefono: +39 011 97 82 - 420
Fax: +39 011 97 82 - 432
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