
Intelligens napelemes megoldások

optimalizálókra kapcsolt napelemek
A SolarEdge teljesítmény-

INTELLIGENS MODULOKKÁ válnak,
amelyek TÖBB ENERGIÁT állítanak elő.
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Jövőbeli árnyékolás

        Hagyományos inverter       SolarEdge rendszer
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SolarEdge
rendszerrel

HOZZA KI A LEGNAGYOBB TELJESÍTMÉNYT MINDEN EGYES MODULBÓL

TÖBB NAPELEM A HÁZTETŐN - NAGYOBB TELJESÍTMÉNY, SZEBB MEGJELENÉS

A SolarEdge segítségével:

Tájolástól függetlenül lefedhetők
a tetőfelületek - jobb kihasználtság

Esztétikusabb kinézet a több
napelemnek köszönhetően

Adott épületen nagyobb telepített
teljesítmény

Nagyobb hozam

Hagyományos
inverterrel

Szennyeződés Gyártási szórás Hó Madárürülék Falevelek

Egy napelemes rendszerben az egyes modulok maximális teljesítménye kisebb-nagyobb mértékben
eltérő, amelyre a környezeti tényezők is folyamatosan hatással vannak. Ezek a különbségek egy
hagyományos rendszerben veszteséghez vezetnek, az okai a következők:

 Optimalizálja rendszerének teljesítményét

A hagyományos invertereknél a napelemek sorba kapcsolásából adódóan a legkisebb 
teljesítményt leadó csökkenti az összes többi teljesítményét.

A SolarEdge esetében minden egyes napelem folyamatosan a maximumot termeli, ezáltal
elkerülhető a teljesítményveszteség.



Teljesítményoptimalizáló: 25 év garancia
Inverter: 12 év alapgarancia
(meghosszabbítható akár 25 évre)
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KÖVESSE NYOMON RENDSZERÉNEK
TELJESÍTMÉNYÉT BÁRHOL, BÁRMIKOR

Felügyelheti minden egyes napelem
teljesítményét külön-külön, hogy
befektetését hosszú távon biztonságban
tudja.

Ingyenes online távfelügyelet a rendszer
teljes élettartamáig.

 Menjen biztosra a SolarEdge-el

ÉLETTARTAM - GARANCIA

Teljesítményoptimalizálókra: 25 év
Inverterekre: 12 év alapgarancia -
(kiterjeszthető akár 25 évre)

Könnyű hozzáférhetőség számítógépről,
tabletről és okostelefonról.
(ingyenes alkalmazás iPhone és Android
telefonokra)
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Inverter

Monitoring

TM

www.szolaram.hu | www.solaredge.com

A SOLAREDGE MEGOLDÁS

Teljesítményoptimalizáló

TUDJA BIZTONSÁGBAN OTTHONÁT

Folyamatosan átlátható
energiatermelés

Egyszerű felépítés, csak a
DC/AC átalakításért és a
kommunikációért felel

Üzemzavar esetén
automatikus
figyelmeztetés

A modulonkénti teljesítmény
pontos értéke valós időben
jelenik meg

Kimondottan az 
optimalizálókkal való 
használatra tervezve

A SolarEdge optimalizálóival
intelligenssé válnak napelemei

A SolarEdge komplex megoldásában az invertert, az optimalizálót és a távfelügyeleti rendszert
együtt fejlesztik, ezért a rendszer egyes részei a lehető legegyszerűbbek és a telepítéskor nem
fordulnak elő kompatibilitási problémák.

 Így válnak napelemei intelligenssé

Akár 25%-al nagyobb hozam

TELJESÍTMÉNYOPTIMALIZÁLÓ   INVERTER                              FELÜGYELET

Hagyományos rendszer:
A hagyományos rendszerekben a napelemektől jövő vezetékek az egyenáramú leválasztó- 
kapcsolóig veszélyes feszültség alatt állhatnak.

SolarEdge rendszer:
Amint az invertert kikapcsoljuk, vagy a hálózat kiesik a SAFEDC funkciónak köszönhetően 
közvetlenül a napelemeknél a feszültség lecsökken egy biztonságos értékre, ezzel védve a 
napelem-telepítőket, tűzoltókat és magát az épületet.

Egyfázisú rendszereinket napjaink legmodernebb
inverterével kínáljuk, válassza a SolarEdge HD-Wave
készüléket akár 6,75 kW napelemes teljesítményig.
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