Optimalizace komerčních FV systémů
Optimalizace na úrovni panelů
Získejte více energie, zvyšte zisk
a mějte lepší přehled o výkonu
vašeho systému

Vylepšete ekonomiku vaší FV elektrárny
ZÍSKEJTE VÍCE ENERGIE Z KAŽDÉHO PANELU
SolarEdge zmírňuje energetické ztráty způsobené nesouladem panelů. Slabší panely neovlivňují
výkon těch silnějších a z každého panelu lze vytěžit maximum energie.

10% nesoulad panelů
10%

Screenshot z monitorovacího portálu SolarEdge
zobrazuje výkonové křivky 10 sousedících panelů
v jednom stringu. Výkonová odchylka mezi
panely s nejnižším a nejvyšším výkonem je 10 %.
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ÚSPORA NÁKLADŮ JIŽ PŘI NÁVRHU
Ušetřete až 50% na
elektrických BoS
komponentech díky
delším stringům
26-60 panelů, až 11,25 kW na string

Tradiční systém

Systém SolarEdge

VÍCE ENERGIE JIŽ PŘI NÁVRHU
Zvyšte kapacitu vašeho systému díky více panelům na střeše

Flexibilní projektování

Více panelů na střeše

Tradiční střídač | 149.5kW DC

Vyšší výkon

SolarEdge | 200kW DC
o 34 % vyšší výkon

Chraňte svou investici
ÚSPORA NÁKLADŮ NA ÚDRŽBU
Monitoring na úrovni panelů po dobu životnosti zdarma
Plná kontrola nad vaším majetkem
Sledování výkonu na úrovni panelů & vzdálená správa znamená:
- méně výjezdů na instalaci & méně času stráveného na instalaci
- delší provozuschopnost systému
Kompletní informace o stavu systému na mobilu (iOS nebo Android)

BUDOUCÍ KOMPATIBILITA A ZÁRUKA
Nízké náklady na výměnu střídače i mimo záruku (standardní záruka 12 let)
Budoucí kompatibilita panelů (výměna & rozšíření):
- Nové panely mohou být zapojeny do stejného stringu se starými panely

OCHRANA VAŠEHO MAJETKU
Nejvyšší bezpečnost pro instalatéry, elektrikáře a hasiče
Lepší připravenost na budoucí požadavky pojištění

Větší výkon • Větší zisk • Větší vhled

P600, P700, P800p
a P800s 2-na-1
Výkonový optimizér

15kW - 33.3kW
Komerční střídače

SolarEdge monitoring
platforma

MPPT na úrovni panelů - žádné
ztráty energie díky nesouladu

Nižší cena ve srovnání s
tradičními střídači

Absolutní kontrola nad
výkonem systému

Stringy různé délky, panely v
různých orientacích a sklonech

Skvělá účinnost

Vzdálená správa a řešení
problémů

P600 kompatibilní se SolarEdge
střídači SE15k a vyššími
P700 a P800 kompatibilní se
SolarEdge střídači SE16k a
vyššími

Malé, lehké, snadno se
instalují
Vestavěná komunikační brána

SafeDCTM - automatická
bezpečnostní fukce pro vypnutí
panelů
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Control and
Communication Gateway
Připojení různých senzorů pro
analýzu výkonu systému
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