
SolarEdge-systemoversigt

SolarEdge Technologies er verdens førende leverandør af

systemer til optimering af solcellestrøm og til SC-over-

vågning. Vores løsning maksimerer effekten fra solceller

(SC) på bolig-, virksomheds- og storskala-installationer

med op til 25 % og sikrer hurtigere kapitalafkast. Sola-

rEdge-systemet sænker vedligeholdelsesomkostninger-

ne via fjernovervågning af ydelsen og giver mulighed for

fleksibelt systemdesign og optimal udnyttelse af pladsen

på monteringsstedet. Den unikke SafeDC™-funktion ga-

ranterer på ethvert tidspunkt høj sikkerhed for montører,

servicepersonale og brandslukningsmandskab. SolarEd-

ge beskæftiger over 140 mennesker på sine fem globale

kontorer i Tyskland, Italien, USA, Japan og Israel. Der er

installeret over 100 MW SolarEdge-systemer i løbet af

H1 2011 i mere end 30 lande over hele verden af føre-

nde SC-montører.

Overvågning og fejlfinding på modulniveau: Mod-

ulovervågning transmitterer kontinuerligt modulydel-

sesdata til analyse-software med fjernadgang via in-

ternet eller en iPhone. Fejl og sikkerhedsbrud vises

automatisk på et virtuelt anlægsdiagram.

Sikkerhed for montører og brandmandskab: Elektrici-

tetsulykker og brandrisiko er elimineret ved automa-

tisk modul-nedlukning under installation, service eller

brand.

Fleksibelt design for maksimal pladsudnyttelse: Én

enkelt SC-inverter kan tilsluttes til parallelle strenge

med forskellig længde, til forskellige modultyper og til

moduler på forskellige tagflader.

Saldo for systemprisreduktion: Designfleksibilitet og

længere strenge muliggør besparelser på hardware-

Den innovative løsning fra SolarEdge giver

væsentlige fordele i design, installation, ved-

ligeholdelse og mulighed for fremtidig udvi-

delse:

Maksimal effektudnyttelse: Produktion af op til 25 %

større effekt ved minimering af tab på grund af partial-

skygge-følsomhed og modulfejltilpasning. Optimal DC-

AC-invertering uanset temperatur og strenglængde.

SolarEdge-systemet omfatter tre elementer:

1. Effektoptimering: En DC-DC-effektoptimering, der er

integreret i hvert solcelle-modul, maksimerer energi-

produktionen ved konstant at følge punktet med mak-

simal effekt (MPP = Maximum Power Point) og overvå-

ger samtidigt ydelsen fra hvert modul.

komponenter. Kommunikation over eksisterende el-

ledninger og kommunikations-gateway er indbygget i

SC-inverteren.

Enkel og nem installation: På linje med normal, bed-

ste praksis for standard-SC-installation.

Pålidelighed: Udviklet til ekstreme udendørsbetingel-

2. SolarEdge-inverter: 1-fasede invertere og 3-fasede

DC-AC-invertere. Konstant strengspænding sikrer til

enhver tid drift med høj effektivitet (maks. 98 %) uaf-

hængigt af strenglængde og temperatur.

3. SolarEdge-overvågningsportal: Med webbaserede og

iPhone-applikationer er det muligt at overvåge ydel-

sen på modul-, streng- og system-niveau. Softwaren

giver automatisk alarm for moduler med for lav ydel-

se, fejl og sikkerhedsbrud, som visuelt udpeges på et

anlægsdiagram.

ser. Effektoptimeringer leveres med 25 års garanti og

invertere med 12 års garanti.

Effektoptimering Inverter Overvågningsportal
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Anvendelse:

SolarEdge-effektoptimeringen kan af SC-montører til-
sluttes til næsten enhver SC-modultype. Moduler med
indbyggede effektoptimeringer fås fra førende SC-pro-
ducenter.

Boliginstallationer drager nytte af optimal ydelse fra
alle moduler, selv hvis de skygges af nabohuse, -træer
eller -skorstene.

Virksomhedsinstallationer drager nytte af ekstra
energi ved kompensation for modulfejltilpasning –
hvadenten det er indbygget eller skyldes ældning og
snavs eller indbyrdes skygning. Vedligeholdelse bliver
enklere med realtids-fejlfinding og -alarm på modulni-
veau.

Storskala-installationer opnår forøget ydelse og sik-
kerhed ved brug af SolarEdges Monitoring Combiner
Box med webbaseret strengovervågning og jordfejls-
registrering for den enkelte streng samt automatisk
isolering (GFDI = ground fault detection and isolation).
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