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SolarEdge

SolarEdge; wat 
zijn de voordelen?
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Maak kennis met SolarEdge

Heeft de markt voor DC power optimizers op de kaart gezet en 
leidt het met een marktaandeel van meer dan 70%
Top-ranking omvormerleverancier
320 medewerkers, 11 kantoren wereldwijd
Systemen geïnstalleerd in meer dan 70 landen
Meer dan 4.000.000 power optimizers en 150.000 omvormers 
geleverd wereldwijd
Wereldwijde inzet en ondersteuning 24/7

15 kW, Israel 700 kW, Turkey8 kW, Switzerland 2.5 MW, Italy
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SolarEdge
overzicht & voordelen
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Topologie

NETNET

SolarEdge:

NETNET

MPPT + DC/DC
Monitoring
Spannings-
afschakeling

DC/AC
MPPT + DC/DC

DC/AC
Internetverbindin

Traditionele omvormer:
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SolarEdge systeemoverzicht

Power 
optimiser

MonitoringOmvormer
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SolarEdge Power Optimizers

Maximum Power Point Tracking (MPPT) per module.
99,5% maximale efficiëntie; 98,8% EU efficiëntie.
Geavanceerde, real-time prestatiemetingen.
Automatische spanningsafschakeling voor de veiligheid van 
installateurs en brandweerlieden.
Door fabrikanten van zonnepanelen ingebouwd of door 
installateurs aangesloten op c-Si en dunne-film modules

300W 
Paneelintegratie

300W-500W module add-on 600W-700W 
Module add-on voor 

commerciële installaties

P-5 Series P-5 Series
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SolarEdge omvormers
Omvormers speciaal ontworpen voor power optimizers.
98% maximale efficiëntie; 97,7% EU efficiëntie.
Vaste string-spanning
enkeltraps omvormer (DC spanning hoeft niet omhoog gebracht 
te worden)
̶ Klein en lichtgewicht
Eenvoudig ontwerp Maximale betrouwbaarheid tegen de 
laagste kosten
Ingebouwde communicatie-hardware.

1-fase omvormer
2.2kW – 6kW

3-fase omvormer 
5kW – 17kW
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Flexibel ontwerp
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Eenvoudig systeem ontwerp

Typische string omvormer SolarEdge

 Beperkte stringlengte (3k)  Tot 5,25kW in 1 string (1PH) / 11,250 W per 
string (3PH)

 Beperkt dakgebruik  Maximaal dakgebruik

 Stringlengtes moeten gelijk zijn*  Ongelijke stringlengtes mogelijk

 Beschaduwde panelen beïnvloeden hele 
string

 Alleen beschaduwde panelen worden
beïnvloed

 Niet mogelijk om paneeltypes te 
combineren

 Mogelijk om verschillende paneelmerken,
types en technologien te combineren

 Alle panelen in hetzelfde vlak/orientatie*  Ieder paneel mag in andere hellingshoek/ 
orientatie liggen

* per MPP tracker
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Flexibel ontwerp

 Parallelle strings van ongelijke lengte  Diverse oriëntaties in een string

 Verschillende vermogens in een string  Verticale & horizontale panelen in een string
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Meer modules per dak

Alle daken zijn mogelijk
Meer panelen per dak → hogere systeemcapaciteit → meer opbrengst
Esthetische integratie van het PV-systeem

SolarEdge flexibel ontwerp
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Verbeterd onderhoud
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Kostenbesparende monitoring
Kosteloze monitoring op paneelniveau voor 25 jaar
Waarschuwingen op paneelniveau voor sneller onderhoud: 
“Know before you go”
Email waarschuwingen voor array problemen
Vlootmanagement: monitoring van alle installaties in één 
overzicht
De installateur beheert het toegangsniveau van hun klanten
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Monitoring op moduleniveau

Modules staan opgesteld op een virtuele 
plattegrond
Slecht presterende modules geven een 
waarschuwing (geel)

Monitoring op moduleniveau: hogere uptime & probleemoplossing op afstand
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Meer energie
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Mismatch tussen panelen

Producttoleranties Schaduw Vervuiling

Temperatuurverschillen Hellingshoek Degradatie
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Energiewinst in alle scenario's

PHOTON Magazine bewijst: met SolarEdge 
energiewinst van 2% - 30%
̶ PHOTON Labs heeft testen uitgevoerd en 

power optimizers vergeleken met een 
traditionele omvormer (uitgave 10/2011)

101,7% 101,2%

130.6%

109.7%
104.7%

Unshaded Dormer Horizon Pole Reduced
irradiance

Traditional inverter SolarEdge

100%

Vergelijking van de opbrengst geproduceerd door een traditionele omvormer en door 
het SolarEdge systeem. 
Laboratoriumomstandigheden, flash geteste modules, gelijkmatige belichting.
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Veiligheid
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Superieure veiligheid

In rust slechts 1V per optimizer; altijd minder dan 50Vdc.  
Geen gevaarlijk hoge spanning tijdens installatie, onderhoud en 
blussen.  
Voldoet aan VDE AR 2100:712


