Hasznosítsuk
Okosabban
Napelemeinket

Még több Energia
Maximális teljesítmény minden egyes modulnál
A napelemes rendszereknél, minden egyes modulnak eltérő teljesítménye van.
A modulok közti különbség teljesítmény veszteséget okoz. Például:
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Hó borítás
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árnyékolók

Szennyeződések

Hagyományos inverterrel, a leggyengébb modul csökkenti az összes modul
teljesítményét.
SolarEdge-nek köszönhetően, minden egyes modulon a maximális teljesítmény érhető
el, így a teljesítményveszteségek megszűnnek.
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Több modul a tetődön; Esztétikusabb tetőfelületek
SolarEdge Rendszer

Hagyományos Inverter

SolarEdge-el
Minden tetőfelület lehetséges
Esztétikus modulelhelyezés
Több modul minden
tetőfelületen
Nagyobb rendszerteljesítmény.
Magasabb hozam.

SolarEdge az ön nyugalmáért
Legyen tisztában napelemes rendszere
teljesítményével bárhol is jár a világban
Minden információ rendszere
teljesítményéről.
Minden egyes modul teljesítménye
nyomon követhető, biztosítva a
hosszútávú beruházást.
Legyen naprakész, ingyenes applikációt
biztosítva Android és iPhone
készülékekhez egyaránt.
Kimagasló biztonsági megoldás
A napelemes rendszerek biztonságosak,
nem veszélyeztetik sem az emberek sem a
vagyontárgyak biztonságát
Ugyanakkor, egy hagyományos inverterrel
amíg süt a nap, a szolárvezetékekben
nagyfeszültségű egyenáram fut.
SolarEdge rendszerrel, ha lekapcsol
a hálózati áram, a szolárvezetékeken
automatikusan megszűnik a nagyfeszültségű
egyenáram. Ami biztonságot jelent a
telepítők, a karbantartók, a tűzoltók és a
vagyontárgyaknak egyaránt.
Hosszú távú garancia
Optimalizálókra – 25 év garancia;
Inverterekre – 12 év gyári garancia,
ami kibővíthető 20/25 évre.
Monitoring renszer – Ingyenes
modulszintű monitorozás 25 évig

Legyenek okosabbak a napelemek
A SolarEdge megoldása
A SolarEdge világelső az intelligens energiatechnológiában. A világszínvonalú mérnöki
szakértelem bevetésével és az innovációra való könyörtelen összpontosítással, intelligens
energiahasznosító termékeket hozunk létre és olyan megoldásokat, amelyek életünket
táplálják és a jövőbeli fejlődést szolgálják.
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A SolarEdge teljesítmény
optimalizálójával a modulok
intelligenssé válnak.

Speciálisan a teljesítmény
optimalizálóval való használatra
tervezve:

Minden egyes modul
teljesítményét valós időben
mutatja:

Előnyök:

Akár 25%-kal több energia.
Folyamatos felügyelhetőség a
berendezés teljesítményéről.
Úgy tervezték a maximális
biztonságért, hogy minden egyes
modul automatikusan leálljon
vészhelyzet esetén.

Kizárólag csak az egyenáram/
váltóáram átalakításáért felelős,
mert minden más funkciót,
az egyes moduloknál lévő
teljesítmény optimalizálók
vezérelnek.
Kisméretű, könnyű és esztétikus
megjelenésű.

Teljesen átlátható a rendszer
működése és teljesítménye.
Automatikus hibajelzés
zavarok esetén.
Könnyen hozzáférhető
számítógépről, okostelefonról
vagy tabletről.

Akár 99%-os súlyozott
hatékonyság.
Alkalmas beltéri és kültéri
telepítéshez.
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