
 SolarEdge voor uw gemoedsrust 

 Volledig zicht op de systeemwerking

 Houd  zicht  en  controle  op  de  presta�e  van 

elk  paneel  in  uw  systeem  bij  om  uw  lange 
termijn  investering  veilig  te  stellen

 Bekijk  de  laatste  stand  van  zaken  waar  en 

wanneer  u  wilt  dankzij  de  gra�s  iPhone  en 
Android   app

VOLLEDIG ZICHT OP DE SYSTEEMWERKING, WAAR U OOK BENT 

SUPERIEURE VEILIGHEID

 PV-systemen  zijn  veilig  en  vormen  geen   

gevaar voor mens en eigendom
 Echter,  bij  een  tradi�onele  omvormer  staan 

de  PV-kabels,  zolang  de  zon  schijnt,  onder 

hoge  DC-spanning 
 Met SolarEdge zal de DC-spanning 

automa�sch afschakelen wanneer de AC-

spanning uitstaat voor maximale veiligheid 

voor installateurs, onderhoudspersoneel, 
brandweerlieden en eigendom.

GARANTIES

 Power op�mizers: 25  jaar  garan�e 

 Omvormer:  12 jaar  standaard garan�e, 

uit  te  breiden  naar  20/25  jaar
 Monitoring:  gra�s  voor  de  levensduur 

van het systeem
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DE SOLAREDGE-OPLOSSING  

SolarEdge is toonaangevend marktleider in de markt van PV power op�mizers SolarEdge is toonaangevend marktleider in de markt van PV power op�mizers SolarEdge is toonaangevend marktleider in de markt van PV power op�mizers 

met een marktaandeel van meer dan 70%. De SolarEdge-oplossing biedt met een marktaandeel van meer dan 70%. De SolarEdge-oplossing biedt met een marktaandeel van meer dan 70%. De SolarEdge-oplossing biedt 

op�malisa�e van uw PV-systeem op moduleniveau ten behoeve van een betere op�malisa�e van uw PV-systeem op moduleniveau ten behoeve van een betere op�malisa�e van uw PV-systeem op moduleniveau ten behoeve van een betere 

systeemwerking en voor uw totale gemoedsrust. systeemwerking en voor uw totale gemoedsrust. systeemwerking en voor uw totale gemoedsrust. 

Omvormer 

Monitoring 

Power 
op�mizer 

POWER OPTIMIZER 

Door een SolarEdge power 

op�mizer aan te sluiten op een 

zonnepaneel wordt het paneel 
intelligenter. En daardoor: 

•  Tot  25%  meer  energie-

opbrengst per paneel

•  Voortdurende  feedback van 

de presta�e van elk paneel

•  Automa�sche 
spanningsafschakeling  van 

elk paneel voor op�male 

veiligheid in noodgevallen

MONITORING

Het monitoring portal 

gee� steeds actuele 

presta�egegevens weer en 
biedt daardoor: 

•  Constant  zicht  op  de 

werking van uw systeem

•  Automa�sch  signaal  bij 

systeemproblemen

•  Makkelijk  bereikbaar 
vanaf  een  computer, 

smartphone  of  tablet

OMVORMER

Eenvoudiger en 

betrouwbaarder:

•  Enkel  verantwoordelijk 
voor de omvorming van 
DC  naar  AC  aangezien 

alle  andere  func�es  per 
paneel  afzonderlijk  door 
de power op�mizer 

worden uitgevoerd

• Klein  en  esthe�sch

 PV-panelen intelligenter maken 

Tradi�onele omvormer SolarEdge-systeem 
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