Děláme FV panely chytřejšími
Připojením výkonových optimizérů
SolarEdge k FV panelům se z
nich stávají SMART PANELY, které
produkují VÍCE ENERGIE

Monitorovací Platforma

Střídač
Výkonový Optimizér

Získejte větší výkon
MAXIMÁLNÍ VÝKON Z KAŽDÉHO PANELU
Ve FV systému má každý panel svůj vlastní maximální bod výkonu (MPP). Rozdíly mezi panely
vedou ke ztrátám výkonu. Příčinami ztrát výkonu mohou být například:
Znečištění

Výrobní tolerance

Potenciální budoucí stínění

Sníh

Ptačí trus

Listí

Při použití tradičních střídačů nejslabší panel snižuje výkon všech ostatních panelů.
Se SolarEdge vyrábí každý panel maximum energie a ztráty výkonu jsou eliminovány.

Tradiční střídač

Systém SolarEdge

VÍCE PANELŮ NA VAŠÍ STŘEŠE - HEZČÍ STŘECHA A VĚTŠÍ VÝKON

Tradiční střídač

Systém SolarEdge
Se SolarEdge
Možnost instalace na
všechny střechy
Estetická integrace FV panelů
Více panelů na každé střeše
Vyšší instalovaný výkon
Větší zisk

SolarEdge pro váš klid v duši
SLEDUJTE VÝKON SYSTÉMU, AŤ UŽ JSTE KDEKOLI
Absolutní přehled o výkonu systému
Sledujte výkon každého panelu ve vašem
systému, abyste chránili svoji dlouhodobou
investici
Mějte stále aktuální data - kdykoli a kdekoli
pomocí free aplikací pro iPhone a Android

SKVĚLÉ ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI
FV systémy jsou bezpečné a nepředstavují 		
nebezpečí pro lidi nebo majetek
Dokud ovšem svítí slunce, jsou při použití
tradičních střídačů FV kabely pod vysokým
DC napětím
V případě SolarEdge je kdykoli při vypnutí
AC strany automaticky aktivována
bezpečností funkce SafeDC, která sníží
napětí v systému na bezpečnou úroveň
a poskytuje ochranu instalatérům,
pracovníkům údržby, hasičům a majetku

PŘIDEJTE K VAŠEMU FV SYSTÉMU
ÚLOŽIŠTĚ ENERGIE
DC optimalizovaný střídač SolarEdge může
řídit a monitorovat obojí, FV výrobu i
ukládání energie (StorEdge™)
Řešení StorEdge™ maximalizuje vlastní
spotřebu a snižuje účty za elektřinu
ukládáním nevyužité FV energie do baterie
Monitorování stavu baterie, FV výroby a
vlastní spotřeby
Do stávajícího systému SolarEdge mohou
být přidány vysokonapěťové baterie LG
Chem

Kompatibilní s

Děláme FV panely chytřejšími
ŘEŠENÍ SOLAREDGE

Firma SolarEdge je lídr v oblasti FV střídačů a výkonových optimizérů. Dodala
již přes 4,7 GW svých DC optimalizovaných střídačů do více než 100 zemí světa.
Řešení SolarEdge umožňuje optimalizaci vašeho FV systému na úrovni panelů
pro vyšší výkon systému a klid vaší duše.

Výkonový
optimizér
Střídač
Monitorovací
platforma

VÝKONOVÝ OPTIMIZÉR

STŘÍDAČ

Připojením výkonového
optimizéru k FV panelu se z
něj stává chytrý (smart) panel.
To umožňuje:
• Získat až o 25% více energie
z každého panelu
• Mít neustále zpětnou vazbu
na výkon každého panelu
• Vypnout každý panel pro
maximální bezpečnost ve
stavu nouze/potřeby

Jednodušší a spolehlivější
střídač:
• Zodpovídá pouze za
konverzi DC/AC, ostatní
funkce připadají na
výkonové optimizéry u
panelů
• Malý, lehký a hezký
• 99% vážená (EU) účinnost
• Vhodný pro vnitřní i
venkovní instalace

@SolarEdge

@SolarEdgePV

@SolarEdgePV

Zobrazením dat o každém
panelu v reálném čase
monitorovací platforma
umožňuje:
• Absolutní přehled nad
výkonem systému
• Automatická hlášení o
problémech systému
• Snadný přístup k datům
z počítače, smartphonu
nebo tabletu

@SolarEdge
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