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TIGO Optimering

Tigo-optimerare är effektoptimerare som ser till att anläggningar som är delvis skuggade eller 
inte har alla solpaneler i vinkel mot solen ändå producerar maximalt. Om alla solpaneler i en an-
läggning har samma vinkel mot solen och inte är skuggade på något sätt är en oftast inte Tigo-op-
timerare növändig. Våra projektingenjörer ser över behovet i samband med projekteringen av er 
anläggning!

Tigo® är ett Silicon Valley-företag grundat 2007 av ett team av erfarna tekniker. Genom att kombi-
nera ett unikt systemnivå med expertis inom halvledare, kraftelektronik och solenergi, utveckla-
de Tigo-teamet den första generationens Smart Module Optimizer-teknik för solindustrin. Tigros 
vision är att utnyttja integrerad och eftermonterad Flex MLPE (modul-nivå kraftelektronik) och 
kommunikationsteknik för att driva kostnaden för solenergi ner. Genom att samarbeta med tier 
1-modul och växelriktare tillverkare i branschen kan Tigo fokusera på sin nyckelfärdiga innova-
tion med den smartaste TS4-modulplattformen och utnyttja det bredare ekosystemet. Tigo har
verksamhet i USA, Latinamerika, Karibien, Europa, Japan, Kina, Australien och Mellanöstern.

Vårt uppdrag är att öka kundens avkastning genom att leverera smart PV-teknik, som är utformad 
för att ge maximal energiskörd till minimal kostnad.

Flex MLPE: Tigo pioneered Flex MLPE-arkitekturen inom MLPE-marknaden som en hörnsten i 
PV-industrins insats för att konvertera varje PV-modul till IoT (Internet av saker).

TS4-plattform: Efter år av forskning, utveckling, testning och certifiering tog Tigo den revolu-
tionerande TS4-plattformen till marknaden. Känd som den smartaste modulen MLPE, stödjer 
TS4-plattformen produkterna Flex MLPE-arkitekturen. Tigos modulära TS4-plattform kan använ-
das selektivt med olika funktioner per modul vid olika prispunkter genom att använda Predictive 
IV (PIV) teknik för att maximera energihösten till minimal kostnad. TS4-plattformen kommer i 
integrerad lösning och eftermontering / tilläggslösning.

Tigo erbjuder kunder, leverantörer och finansiella gemenskaper den lösning som förbättrar 
avkastningen på investeringar på varje nivå och garanterar att O & M-kostnaderna minskas under 
hela projektets livslängd.


