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Společnost SolarEdge nabízí řešení pro získávání solární energie

Společnost SolarEdge Technologies představuje jedinečný

a monitorování nové generace, která účinně odstraňují všechna

patentově přihlášený distribuovaný systém získávání energie,

známá omezení v oblasti fotovoltaické energie. Naše inteligentní

který kombinuje účinnější získávání energie, vysoce spolehlivý

DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňují zvýšení výroby

měnič a komplexní monitorování na úrovni modulu.

čisté energie vhodné pro síť při nižších
nákladech.

V technologii SolarEdge se snoubí běžné fotovoltaické pracovní
postupy a instalační metody s průlomovým systémovým

Běžné fotovoltaické instalace trpí řadou omezení, která jim

holistickým přístupem. Jedná se o tichou revoluci, která boří

znemožňují dosáhnout jejich plného potenciálu. Nesoulad

stávající standardy díky svým opravdovým přínosům ve změně

modulů a částečné zastínění brání systémům dosáhnout jejich

způsobu, kterým se energie získává, používá, reguluje a dodává, a

optima. Návrh systému je složitý kvůli řadě omezení, jako např.

zároveň jde o doplňující technologii, protože zapadá do stávajících

nemožnost využít celou plochu střechy nemovitosti, kombinovat

fotovoltaických pracovních postupů.

řetězce o různých délkách nebo snadno přistupovat k různým
plochám střechy. Běžné systémy postrádají možnost monitorování

Věříme, že FV dodavatelský řetězec je nakonec silný pouze tak

a analýzy a také zásadní bezpečnostní prvky. Systémy mohou

jako jeho nejslabší článek. Přijetím filozofie „nejprve systém“,

představovat riziko pro pracovníky, kteří provádějí instalaci nebo

která objevuje a odstraňuje Achillovu patu každého kroku procesu,

údržbu systému, jakož i pro hasiče, kteří hasí požár v blízkosti FV

zajišťujeme bezproblémovou dodávku energie získané ze slunce.

instalace.

PowerBoxy vestavěné v modulech
Popis sytému SolarEdge

Popis systému SolarEdge
SYSTÉM SOLAREDGE TVOŘÍ TŘI ZÁSADNÍ PRVKY:
PowerBox SolarEdge™: PowerBox SolarEdge je DC-DC

Monitorovací portál SolarEdge: Webová aplikace, která

optimalizátorem výkonu, který je integrovaný do každého

zajišťuje monitorování na úrovni modulů, řetězců a celého

modulu a nahrazuje tak běžnou spojovací skříň. PowerBox

systému. Software automaticky upozorňuje na celou řadu

optimalizuje energetický výstup a umožňuje monitorování

problémů, které ovlivňují výrobu energie, a události narušující

výkonu jednotlivých modulů. PowerBoxy automaticky udržují

bezpečnost, které vizuálně označí na mapě rozvržení stanice.

stálé napětí řetězce a nabízí tak montérům větší pružnost

Data o výkonu modulu se přenáší stávajícím elektrickým

v návrhu optimálních FV systémů a větší odolnost vůči

vedením bez potřeby další kabeláže. Monitorovací systém

závadám.

SolarEdge lze použít ve spojení s PowerBoxem nebo odděleně

Měnič SolarEdge: Měnič SolarEdge je vysoce spolehlivým FV

pro monitorování stávajících solárních instalací.

měničem. Jelikož se MPPT a regulace napětí provádí odděleně
pro jednotlivé moduly, odpovídá měnič pouze za převod DC na
AC. Jedná se proto o jednodušší a spolehlivější zařízení. Stálé
napětí řetězce zajišťuje za všech okolností provoz při nejvyšší
účinnosti (> 97 %) nezávisle na délce řetězce a teplotě. Měnič
je malý, lehký, snadno se instaluje.

Měnič

Monitorování SolarEdge
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VÝHODY SYSTÉMU SOLAREDGE

Dobrý návrh vyžaduje
vždy holistický pohled.
Udělejte krok zpět,
zvažte objektivně
všechny výše uvedené
podrobnosti a získáte
lepší pohled na to, jak
se problémy důkladně
zabývat. Právě tak
vyvinula společnost
SolarEdge svůj přístup
zaměřený na systém,
který maximalizuje
solární FV výkon.

Získávání maximálního množství energie (až o 25 % více
energie)
Bez citlivosti vůči částečnému zastínění
Bez ztrát z nesouladu modulů
Bez ztrát z podpětí/přepětí
Vylepšené sledování MPP
Jednoduchý, plug and play (instaluj a pracuj), bezporuchový
návrh a instalace
Odstraňuje omezení běžných návrhů prostřednictvím flexibilní
architektury SolarEdge
Usnadňuje instalaci možností připojit řetězce o různých
délkách k jednomu měniči
Umožňuje instalaci na více ploch s jedním měničem
Škálovatelná instalace pro budoucí potřeby
Údržba nové generace s monitorováním na úrovni modulů a
odstraňování závad
Monitorování v reálném čase přináší revoluci ve zpětné vazbě a
při odstraňování závad
Modulový monitorovací systém neustále sleduje výkon a stav
modulu
Komunikace prostřednictvím stávajícího elektrického vedení
bez další kabeláže
Software pro analýzu dat automaticky detekuje a vyhledá
závady a zobrazí je na mapě fyzického rozvržení
Nesrovnatelně bezpečnější pro montéra a hasiče
Vyloučení rizika usmrcení elektrickým proudem díky nízkému
napětí modulu během instalace
Maximalizuje bezpečnost možností vypnout modul během
údržby
Chrání hasiče automatickým vypnutím modulu
Výjimečná spolehlivost
Navržený pro extrémní venkovní podmínky – IP65 / NEMA 3R
Spolehlivost na úrovni modulů
Záruka 25 let na PowerBox a 12 let na měnič
Úspora nákladů na kabeláži, diodách, pojistkách a dalším
zařízení
Delší řetězce umožňují použití menšího množství kabeláže a
zařízení
Pokročilé zabezpečení proti krádeži
Detekce krádeže v reálném čase
Imobilizace modulu

Výhody systému SolarEdge
VÝROBCI MODULŮ

INTEGRÁTOŘI, MONTÉŘI A
DODAVATELÉ ÚDRŽBY

MAJITELÉ SYSTÉMŮ

Vytváří kvalitnější FV modul – klíčový

Ideální pro montéry domácích,

Až o 25 % více energie díky snížení

odlišující faktor

komerčních a velkých průmyslových

výkonových ztrát pro rychlejší

Přidaná hodnota usnadňuje pronikání

instalací

návratnost investic

na trh a zvyšuje výnosy

Nižší náklady na instalaci a snazší

Optimální využití střechy

Vylepšená výrobní linka modulů

návrh, méně kabeláže, diod, pojistek a

Účinné dálkové monitorování – snazší

umožňuje použití vyšších proudů na

lepší údržba

údržba, která je levnější

rozdíl od stávajících modulů

Snadná instalace – používejte stejné

Vylepšený systém odstraňování závad

Odstraňuje výrobní omezení – na

metody instalace, které v současnosti

Mechanismus prevence krádeže

získávání energie už nebudou mít vliv

existují, a využijte všechny výhody
systému SolarEdge

Vyšší požární bezpečnost – snižuje

výkyvy teplot, nesoulad modulů a výrobní
odchylky

Okamžitá zpětná odezva při instalaci

Zjednodušuje úvahy o řízení zásob

pro rychlejší spuštění stanice

modulů a předchází zbytečným

Škálovatelná instalace – začlenění

zásobám určitých modelů. Umožňuje

modulů do stávajících instalací je

rychle a efektivně navrhovat a dodávat

jednoduché a nekomplikované

systémy jednotlivým zákazníkům

Vytváří protokoly o údržbě a

Snazší vertikální integrace do BoS

zaznamenává postup údržby

tržního segmentu

Úplné bezpečnostní řešení –
automatické vypnutí modulu během
instalace a údržby eliminuje riziko
usmrcení elektrickým proudem a
požáru

pojistné
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PowerBoxy
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O společnosti SolarEdge
Společnost SolarEdge nabízí elektroniku přeměny energie nové generace,
která účinně odstraňuje všechna známá omezení v oboru fotovaltaické
energie. Naše inteligentní DC technologie umožňuje zvýšení výroby čisté
energie vhodné pro síť při nižších nákladech.
V technologii SolarEdge se snoubí běžné fotovoltaické pracovní postupy a
instalační metody s průlomovým systémovým holistickým přístupem. Jedná
se o tichou revoluci, která boří stávající standardy díky svým opravdovým
přínosům ve změně způsobu, kterým se energie získává, používá, reguluje
a dodává, a zároveň jde o doplňující technologii, protože zapadá do
stávajících fotovoltaických pracovních postupů.
Ve společnosti SolarEdge věříme, že FV dodavatelský řetězec je nakonec
silný pouze tak jako jeho nejslabší článek. Přijetím filozofie „nejprve
systém“, která objevuje a odstraňuje Achillovu patu každého kroku procesu,
zajišťujeme bezproblémovou dodávku energie získané ze slunce.
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