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SolarEdge levert systemen voor optimalisatie en monitoring van zonne-energiewinning. SolarEdge’s
technologie maximaliseert energieopwekking voor particuliere, commerciële en grootschalige
fotovoltaïsche systemen. Het SolarEdge productportfolio omvat optimizers t.b.v. moduleoptimalisatie,
fotovoltaïsche omvormers, en een webportaal voor het monitoren en foutdetectie tot op moduleniveau.

Maximaal 25% meer energie

Kosteneffectief onderhoud

Verbetering van energieopbrengsten & snellere
terugverdientijd door middel van MPPT op
moduleniveau

Volledig inzicht in systeemprestatie &
probleemoplossing op afstand

Geen energieverlies door module mismatch
Geen verlies door (gedeeltelijke) schaduwvorming
Geen verlies ten gevolge van vervuilings mismatch
Geen verlies ten gevolge van verouderings mismatch

Prestatiegegevens op moduleniveau
Virtuele presentatie van het complete systeem in
een sitemap (webportaal)
Automatische waarschuwingen in geval van systeem
problemen
Gemakkelijke toegang via een browser vanaf een
computer of smartphone

Flexibel Ontwerp

SafeDCTM - DC veiligheid

Maximale benutting van ruimte met minimale
ontwerptijd

Veiligheid tijdens installatie, onderhoud,
brandbestrijding & andere noodgevallen

Modules met verschillende oriëntatie en hellingen
in dezelfde string

Installatie: veilige open klemspanning – totdat
omvormer & AC-voeding wordt ingeschakeld

Verschillende typen modules in een enkele string

Onderhoud: veilige open klemspanning - automatisch
zodra omvormer uitgeschakeld is

Strings van verschillende lengtes zijn verbonden
met dezelfde omvormer
Langere strings - maximaal 50 modules per string

Noodgeval: veilige open klemspanning - automatisch
na ontkoppeling netwerk
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Power-optimizer*
* SolarEdge power-optimizers werken met alle soorten inverters.

Omvormer

Monitoringportaal
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SolarEdge Producten
600W module add-on
voor
250W/
commerciële installaties

350W
Module
Add-on

250W-400W module randapparaat

Poweroptimizers

300W inbouw module

* Verkrijgbaar 2e
kwartaal 2013

1-fase

Eenfasige &
driefasige
omvormers

Omvormerrange voor
commerciëleen utiliteits
doeleinden

2.2kW
3kW
3.5kW
4kW
5kW
6kW

3-fase

3kW5kW
7kW
8kW
9kW
10kW
12.5kW

Commerciële

15kW
16kW
17kW

3kW

35kW
40kW
45kW
50kW
* Verkrijgbaar 2e kwartaal 2013

Monitoringportaal

Veiligheid & Monitoring3.3kW
interface

Monitoring App

Monitoring

Control & Comunication
Gateway

Communicatie
Toebehoren

Site-ontwerper

ZigBee
draadloze
connectiviteit

8kW GSM-modem

Informatiesysteem voor
hulpdiensten

8kW

Sitekaart

Installatietools

Over SolarEdge
Met meer dan 1.8 miljoen eenheden verscheept (>450MW) naar meer dan 40 landen wereldwijd, is SolarEdge de
onbetwiste leider op het snel groeiende gebied van DC-optimalisatie. SolarEdge onderhoudt strategische partnerschappen
in de gehele fotovoltaïsche branche, van module fabrikanten tot dealers, in Europa, de Verenigde Staten en APAC, en
heeft meer wereldwijd meer dan 230 mensen in dienst.

Verenigde Staten

Duitsland

Italië

Frankrijk

Japan

China

Australië

Israël

www.solaredge.com
© © SolarEdge Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden. SOLAREDGE, het SolarEdge-logo, ARCHITECTS OF ENERGY en OPTIMIZED BY SOLAREDGE zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van SolarEdge Technologies,
Inc. Alle handelsmerken die hierin worden vermeld zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Datum: 04/2013. V.01. Aanpassingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden doorgevoerd.

