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Společnost SolarEdge Technologies je 

dodavatelem distribuovaných solárních 

systémů pro získávání energie a fotovoltaických 

(FV) monitorovacích systémů. Naše řešení 

zvyšuje výrobu energie až o 25 %, přičemž 

snižuje náklady a zjednodušuje systémy. 

Systémy SolarEdge používají celosvětově přední 

montéři FV systémů a lze je integrovat do 

jakéhokoli FV modulu. Systémy jsou vhodné pro 

domácí, komerční a velké průmyslové instalace.
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Systém SolarEdge tvoří tři prvky:
1. PowerBox™: DC-DC optimalizátor výkonu, který je 

integrovaný do každého solárního modulu, optimalizuje 
energetický výstup prostřednictvím neustálého 
sledování bodu maximálního výkonu (MPP) a sleduje 
výkon jednotlivých modulů. PowerBoxy automaticky 
udržují stálé DC napětí řetězce a umožňují optimální 
výkon měniče SolarEdge.

2. Měnič SolarEdge: DC-AC měnič s více řetězci. Stálé 
napětí řetězce zajišťuje za všech okolností provoz při 
nejvyšší účinnosti (> 97 %) nezávisle na délce řetězce a 
teplotě.

3. Monitorovací portál SolarEdge: webová aplikace, která 
zajišťuje monitorování na úrovni modulů, řetězců a celého 
systému. Software automaticky upozorňuje na moduly s 
nižším výkonem, vady a události narušující bezpečnost, 
které vizuálně označí na mapě rozvržení daného místa. 
Data o výkonu modulu se přenáší stávajícím elektrickým 
vedením bez potřeby další kabeláže.

Inovativní řešení SolarEdge nabízí klíčové 
výhody v návrhu, instalaci, údržbě a dalším 
rozšiřování
 Získávání maximálního množství energie – modulové 

sledování MPP umožňuje výrobu až o 25 % více energie 
odstraněním citlivosti k částečnému zastínění, ztrát z 
nesouladu modulů a ztrát z podpětí/přepětí. 

 Flexibilní návrh pro maximální využití prostoru – 
odstraňuje běžná omezení návrhu: jeden měnič lze připojit 
k paralelním řetězcům s různou délkou a k modulům na 
různých plochách střechy. Kromě toho zaručuje odolnost 
vůči nesouladu snadnou budoucí výměnu modulu a 
jednoduše rozšířitelnou škálovatelnost.

 Bilance snižování nákladu systému – flexibilita návrhu 
a delší řetězce umožňují úspory na kabeláži, diodách, 
pojistkách a jiném zařízení; součástí měniče je navíc 
komunikační brána

 Jednoduchá a snadná instalace – v souladu s běžnými 
osvědčenými postupy pro standardní FV instalace.

 Monitorování na úrovni modulů a odstraňování závad –
monitorování v reálném čase přináší revoluci ve zpětné 
vazbě při instalaci a v odstraňování závad při údržbě. 
Modulové monitorování, které sleduje výkon modulu, 

podporované softwarem pro analýzu dat a automatickou 
detekcí závad a událostí narušujících bezpečnost.

 Bezpečnost montéra a hasiče – automatické vypnutí 
modulu během instalace, údržby nebo požáru eliminuje 
riziko usmrcení elektrickým proudem a požáru. 

 Váš klid – všechny součásti systému jsou navrženy 
tak, aby odolaly extrémním venkovním podmínkám. 
Společnost SolarEdge poskytuje záruku 25 let na 
PowerBox a 12 let na měnič.

 Ochrana proti krádeži – zjištění krádeže v reálném čase, 
imobilizace ukradených modulů, aby nedošlo k jejich 
dalšímu použití.

O nás
Společnost SolarEdge založená v roce 2006 skupinou 
zkušených profesionálních technologů nabízí kompletní 
řešení dnešních problémů solárních FV systémů, od modulu 
až po síť.

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. 

Naše celosvětové pokrytí prostřednictvím zastoupení 
na největších FV trzích a celosvětový distribuční řetězec 
velice schopných partnerů z nás činí celosvětově 
upřednostňovanou volbu integrátorů a dodavatelů systémů. 
Pyšníme se strategickými spojenectvími uzavřenými s 
předními výrobci modulů, kteří vestavují naši technologii do 
svých FV modulů.

Kvalita a spolehlivost jsou nedílnou součástí našeho 
podnikání. Naše výrobky vyrábějí přední světoví výrobci 
elektroniky, kteří využívají výběru prvotřídních součástek s 
cílem zajistit dodržování požadavků a norem pro nejvyšší 
kvalitu. Výrobky jsou certifikované v USA, Evropě a 
celosvětově.

Od svého založení získala společnost SolarEdge již řadu 
ocenění, včetně ceny za „skvělou investiční příležitost “ na 
evropském FV trhu od agentury Frost & Sullivan a byla zvolena 
časopisem Fast Company jednou z „10 nejinovativnějších 
společností na světě v oblasti energetiky pro rok 2010“. 
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