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Rozwiązanie SolarEdge

Dzięki połączeniu optymalizatora

mocy SolarEdge z modułem

fotowoltaicznym staje się on

modułem inteligentnym:

MPPT na poziomie modułu

Bezustanna informacja zwrotna o
mocy każdego modułu

Automatyczne obniżanie napięcia do
bezpiecznego poziomu 1V na moduł

25 LAT GWARANCJI

Falownik SolarEdge jest prostszy i

bardziej niezawodny:

odpowiada wyłącznie za 
konwersję DC/AC, ponieważ 
wszystkimi pozostałymi 
funkcjami każdego z modułów 
sterują optymalizatory mocy

mały i estetyczny

12 LAT GWARANCJI*

Dzięki wyświetlaniu danych

w czasie rzeczywistym portal

monitorujący umożliwia:
pełną przejrzystość instalacji

automatyczne powiadamianie w
przypadku błędów systemowych

łatwy dostęp z komputera,
smartfonu lub tabletu

BEZPŁATNY NA ZAWSZE

1. Optymalizator mocy 2. Falownik 3. Portal monitorujący

1 2 3

*Rozszerzoną gwarancję do 20/25 lat można łatwo i niedrogo dokupić.
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Certyfikaty produktów

Falowniki SolarEdge mają ustawienia zgodne z Instrukcjami Ruchu i 
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej polskich operatorów.

Spełniają wszystkie wymagania odnośnie certyfikacji:

̶ Deklaracja zgodności WE (dyrektywy: niskonapięciowa 2006/95/WE, 
kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, RT&TEE)

̶ Zgodność z normą EN50438

̶ Zgodność z normą IEC 61000
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Większe bezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo przy instalowaniu, konserwacji, pracach gaśniczych i w 
innych nagłych przypadkach 

Spełnienie standardów: IEC 60947, VDE 2100-712, NEC2014, UL1699B 

Norma VDE-AR-E 2100-712 
odnosi się do dzisiejszych 
możliwości technicznych.
Wszystkie instalacje 
fotowoltaiczne powinny 
odpowiadać temu standardowi!
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Więcej energii

Większy uzysk energii i szybszy zwrot z inwestycji dzięki 
zastosowaniu MPPT dla każdego modułu 

Nawet do 30% więcej energii z Twojego systemu!
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Mniejszy wpływ czynników zewnętrznych 

Większy uzysk energii nawet na zacienionych czy zabrudzonych 
instalacjach – szybszy okres zwrotu!

ZANIECZYSZCZENIE POTENCJALNE ZACIENIENIE W PRZYSZŁOŚCI

MOKRE LIŚCIE

ŚNIEG PTASIE ODCHODY
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Lepsze zarządzanie instalacją 

Monitoring na poziomie modułu – informacja o każdym module 
w systemie

Wyświetlanie uzyskanej energii z dokładnością godzinową 

Obniżenie kosztów eksploatacji i serwisu
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Swoboda w projektowaniu instalacji

Możliwie najlepsze wykorzystanie powierzchni dachu z
minimalnym nakładem na planowanie instalacji

Prawie każdy dach nadaję się na instalację fotowoltaiczną! 
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Gwarancja 

Standardowa gwarancja na falownik: 12 lat z opcją nisko 
kosztowego przedłużenia do 25 lat!

Gwarancja na optymalizator mocy to 25 lat! 
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Email
Twitter
Blog

Websitesinfo@solaredge.com
www.twitter.com/SolarEdgePV
www.solaredge.com/blog

www.solaredge.com
www.solaredge.us
www.solaredge.de
www.solaredge.jp
www.solaredge.fr
www.solaredge.it

Thank you
Cautionary Note Regarding Market Data and Industry Forecasts
This power point  presentat ion contains market  data and industry  forecasts from certain  th ird -party  sources.   This  information is
based on industry  surveys and the preparer’s  expert ise in  the industry  and there can be no assurance that  any such market  dat a 
is  accurate or  that  any such industry  forecasts wi l l  be achieved.   Although we have not  independently  ver i f ied the accuracy o f  
such market  data and industry  forecasts,  we bel ieve that  the market  data is  rel iable and that  the industry  forecasts are 
reasonable.


