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informacje o SolarEdge

o nas
W roku 2006 firma SolarEdge opracowała inteligentny falownik, który gruntownie zmienił sposób 
pozyskiwania energii oraz zarządzania energią w instalacji fotowoltaicznej. Od rozpoczęcia 
sprzedaży nowego rozwiązania w 2010 roku firma SolarEdge dostarczyła zoptymalizowane 
falowniki  do prądu stałego o łącznej mocy ponad 4,7 gigawata. Produkty SolarEdge zainstalowano 
w instalacjach fotowoltaicznych w 100 krajach. SolarEdge jest notowana na nowojorskiej giełdzie 
papierów wartościowych NASDAQ a jej skrót w tabeli notowań to SEDG.

wizja
> Każdy moduł solarny 

powinien być sterowany 
indywidualnie przez 
elektronikę DC/DC na 
poziomie modułu

> Uzyskanie w niedługim czasie 
parytetu sieci oraz czystej 
energii w przystępnej cenie 
i rozpowszechnionej na 
szeroką skalę

niezawodne produkty
> Długa gwarancja: Ponad 25 lat gwarancji 

na optymizery mocy, ponad 12 lat 
gwarancji na falowniki, z możliwością 
przedłużenia do 20 lub 25 lat

> Każdy produkt i każdy podzespół 
SolarEdge poddawany dokładnej 
kontroli

> Produkty i podzespoły zostały poddane 
przyspieszonym testom żywotności w 
specjalnych komorach kontrolnych

> Elementem strategii niezawodności są 
własne układy przełączające (ASIC)

liczby
> Dostarczono 16.800.000 

optymizerów i 691.000 
falowników na całym świecie

> Platforma do monitorowania 
nadzoruje pracę ponad 
427.000 instalacji 
fotowoltaicznych

Finansowanie
> Możliwość pozyskania 

kredytów w największych 
europejskich i 
północnoamerykańskich  
instytucjach finansowych  
i bankach

> Akcje przedsiębiorstwa są  
w publicznym obrocie 
na NASDAQ pod skrótem 
SEDG

zasięg globalny
> Sprzedaż produktów w 53 krajach
> Dystrybucja za pośrednictwem 

czołowych integratorów i 
sprzedawców

> Dostępne przez całą dobę  
call-center

> Zespoły ekspertów na miejscu
> Globalna produkcja producentów 

elektroniki Tier 1

90 udzielonych 
patentów i 129 
kolejnych zgłoszeń 
patentowych

Obrót roczny  
(mln $, Rok kalendarzowy)

2012 2013 2014 2015 2016

88.5 96

215.4

424.5

490.0

CARG 40.8%
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znaczenie  
doboru falownika

Falowniki stanowią tylko 10% kosztów systemu, ale 

> Pozwalają na 100% sterownie produkcją energii przez instalację

> Pozwalają na kontrolę kosztów eksploatacji i konserwacji przez zarządzanie instalacją 
fotowoltaiczną

Z tego powodu właściwy dobór falownika 
jest niezwykle istotny z punktu widzenia 
długoterminowej opłacalności eksploatacji 
instalacji fotowoltaicznej. Właściwy dobór 
pozwala zmaksymalizować produkcję 
energii i obniżyć koszty eksploatacji.

* Na podstawie analizy rynkowej SolarEdge, 
przyjęty koszt ~1€/Wp 

Falowniki

Różne

Elektryczny BoS Moduły

Podkonstrukcja

Marża EPC

7% 10%

14%

7%

60%

1%
Podział kosztów 

komercyjnej instalacji 
dachowej*
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1. mismatch z powodu tolerancji producenta
Po opuszczeniu modułów fabryki producenta, 
gwarantowany zakres mocy modułu może się bardzo 
zmienić. Już standardowe odchylenie ± 3% może skutkować 
stratami energii rzędu 2%.

większy uzysk

StRaty mocy mogą miEć RóżnE PRzyczyny:wyżSzE uzySki EnERgii z każdEgo modułu 
FotowoltaicznEgo 
W systemie fotowoltaicznym każdy pojedynczy moduł fotowoltaiczny posiada swój indywidualny 
MPP. Różnice w mocy w instalacjach komercyjnych są nieuniknione. W przypadku tradycyjnych 
falowników najsłabszy moduł obniża moc wszystkich pozostałych. W przypadku tradycyjnych 
falowników najsłabszy moduł obniża moc wszystkich pozostałych. W przypadku SolarEdge każdy 
z modułów osiąga swoją maksymalną moc i zostają wykluczone straty mocy wskutek zjawiska 
mismatch modułu.

Tradycyjne falowniki

> Słabe moduły zmniejszają 
moc wszystkich modułów 
w szeregu lub zostają 
pominięte

> Straty mocy wskutek 
zjawiska mismatch na 
poziomie modułu

System SolarEdge

> Każdy moduł fotowoltaiczny  
osiąga swoją moc 
maksymalną i dąży do MPP

> Instalacja fotowoltaiczna 
dostarcza o 2% do 10% 
więcej energii

gwarantowana  
moc przez 
producentów 
modułów  
0~+3%

2. zanieczyszczenie i zacienienie
Zanieczyszczenie modułów - takie jak zabrudzenia, odchody ptaków czy śnieg - również skutkują 
powstaniem zjawiska mismatch modułów i szeregów. Nawet jeżeli podczas projektowania instalacji 
nie występowały przeszkody, podczas jej użytkowania może wyrosnąć w pobliżu drzewo lub zostać 
wzniesiony budynek powodując nierównomiernie zacienienie.

Zanieczyszczenie Śnieg Ptasie odchody Liście

Źródło: A. Skoczek et. al., „The results of 
performance measurements of field-aged  
c-Si photovoltaic modules“, Prog. Photovolt: 
Res. Appl. 2009; 17:227–240

Najsłabszy moduł

Najlepszy moduł

Partia

Średnia

3. nierównomierne starzenie się modułów
Moc modułu w okresie 20 lat może zmniejszyć się nawet o 20%, przy czym każdy z modułów 
starzeje się z inną szybkością, przez co może wystąpić zjawisko mismatchu spowodowane 
nierównomiernym starzeniem.

90% 90% 90%

90% 100% 100%
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Rozszerzone możliwości  
zarządzania instalacją

Pełna przejrzystość mocy instalacji
> Pełna przejrzystość dzięki monitorowaniu na poziomie modułu - bezpłatnie przez cały okres 

żywotności systemu fotowoltaicznego

> Automatyczne powiadomienia w przypadku wystąpienia komunikatów o błędach są wyświetlane 
w wirtualnym widoku

zawsze i wszędzie
> Możliwość sprawdzenia statusu całego sytemu na urządzeniach mobilnych (z systemem iOS lub 

Android)

kompatybilność w przyszłości i gwarancja 
> 25 lat gwarancji na optymizery mocy; 12 lat gwarancji na falowniki;  

ekonomiczna wymiana falowników po upływie gwarancji

> Każdy moduł fotowoltaiczny można użyć do przyszłych wymian lub  
rozszerzenia instalacji

> Przystosowane do eksploatacji na obszarach rolniczych - falowniki i  
optymizery mocy są odporne działanie amoniaku potwierdzone certyfikatem 

dane o żywotności instalacji
> Automatyczne raporty wydajności instalacji 

> Rozszerzone zdalne funkcje konserwacji i zdalnego usuwania usterek

ODPORNE 
NA AMONIAK
ODPORNE 

NA AMONIAK
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ochrona mienia i instalacji 

W przypadku zaniku zasilania sieciowego, odłączenia falownika od sieci, podczas 
montażu lub prac konserwacyjnych optymizery mocy są skonstruowane tak, że następuje 
automatyczne wyłączenie DC. W takim przypadku napięcie wyjściowego każdego pojedynczego 
modułu zostaje obniżone do 1V. Dzięki temu napięcie szeregu zostaje utrzymane wyraźnie  
poniżej niebezpiecznego poziomu. Funkcje SafeDC™ spełniają rozszerzone standardy 
bezpieczeństwa (VDE AR-E 2100-712, dyrektywa OVE R11-1, IEC 60947)

Wyłączenie na poziomie modułu jest zaprojektowane tak, że następuje automatycznie w 
następujących przypadkach:

> Budynek jest odłączony od sieci elektrycznej

> Falownik jest wyłączony

> Czujniki termiczne optymizerów mocy sygnalizują silny wzrost temperatury (próg 85°C)

Falowniki SolarEdge spełniają normę UL1699B, która opisuje niektóre z łuków elektrycznych w celu 
zminimalizowania skutków działania łuków elektrycznych stanowiących zagrożenie pożarowe.

Zgodność z VDE AR-E 2100-712 i
dyrektywą OVE R11-1
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4,7 gw mocy  
doStaRczonEj na świEciE

inStalacjE na tEREnach niEzabudowanych

dachy obiEktów PRzEmySłowych

budynki RolniczE

wiaty PaRkingowE i PożaRnictwo

budynku użytEczności PublicznEj
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Referencje  
inStalacjE na tEREnach  
niEzabudowanych

turcja, 5 mw

Francja, 2,7 mw

dania, 2 mw

uSa, 1 mw

Instalacje naziemne i dachowe

Instalacje naziemne i dachowe
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Referencje  
dachy obiEktów PRzEmySłowych

wielka brytania, 1,63 mw

włochy, 1,3 mw

uSa, 525 kw

Western International Market, Londyn. Instalacja zdobyła w 2015 nagrodę "Annual 
European Energy Service Award" w kategorii "najlepszy projekt energetyczny".

holandia, 2 mw
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Referencje  
budynki RolniczE

dania, 1,22 mw

izrael, 700 kw afryka Południowa, 250 kw

holandia, 303 kw
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Referencje  
budynki użytEczności PublicznEj

Parkes Shire Council, NSW

Szkoła De Meerwaarde, Barneveld

Uniwersytet Techniczny w Wiedniu

Singapur, 1 mw

austria, 332 kw australia, 100 kw

Amerykańska szkoła, Singapur

holandia, 303 kw
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Referencje  
wiaty PaRkingowE

Wiaty parkingowe na stadionie piłkarskim TSG Hoffenheim, Sinsheim

Honda, Ohio

holandia, 3 mw

niemcy, 1 mw

uSa, 335 kw

wielka brytania, 150 kw

Parking wielopoziomowy John Lewis, Exeter

39 stacji ładowania samochodów 
elektrycznych
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Centrum medyczne NHC Bryanston

Szkoła wyższa w Ijburg

15 zastępów straży pożarnej i służb ratunkowych w Hampshire

wielka brytania, 700 kw afryka Południowa, 123 kw

izrael, 50 kwholandia, 125 kw

Referencje 
PożaRnictwo

Stacje benzynowe
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Schemat instalacji komercyjnej

konfiguracja 2 do 1 optymizera  
mocy P600, P700

Śledzenie MPP na poziomie modułu – brak strat mocy z powodu 
zjawiska mismatchu

Kompatybilność z falownikami SolarEdge SE15K i większymi

SafeDC™ – automatyczne wyłączenie ze względów 
bezpieczeństwa na poziomie modułu

oparta na chmurze  
platforma do monitorowania

Pełny podgląd mocy instalacji

Dostęp za pomocą przeglądarki bądź też smartfonu 
lub tabletu z systemem Android lub iOS

Automatyczne raportowanie wydajności i błędów

Zwiększenie zużycia na własne potrzeby 
poprzez ograniczenie zasilania i monitoring 
zużycia 

czujniki środowiskowe

Podłączenie czujników środowiskowych pozwalające 
na lepsze monitorowanie instalacji i określenie 
sprawności instalacji oraz warunków otoczenia

Falownik  
15kVa - 33,3kVa

Niższe koszty w porównaniu do 
tradycyjnych falowników

Wysoka sprawność

Mały i niezawodny

Rozwiązanie SolarEdge składa się z falowkników, optymizerów mocy oraz opartej na chmurze 
platformie do monitorowania. Optymizery mocy podłącza się na poziomie modułu, co pozwala na 
osiągnięcie znakomitego uzysku energii oraz sprawne zarządzanie energią. Dzięki opcji podłączenia 
dwóch modułów do tylko jednego optymizera oraz temu, że konwersja DC/AC oraz współdziałanie 
sieci odbywa się centralnie w jednym uproszczonym falowniku fotowoltaicznym udało się uzyskać
bardzo konkurencyjną strukturę kosztów.

inteligentne zarządzanie 
energią



Internet www.solaredge.com

E-mail info@solaredge.com

Twitter www.twitter.com/SolarEdgePV

Facebook www.facebook.com/SolarEdge

Uwagi do danych rynkowych i prognoz branżowych: Niniejsza broszura może zawierać dane rynkowe oraz prognozy 
branżowe z określonych źródeł zewnętrznych. Informacje te bazują na ankietach oraz wiedzy przemysłowej autorów. 
Nie można zapewnić, że dane te są poprawne ani że branżowe prognozy się spełnią. Pomimo, że nie poddaliśmy 
niezależnej kontroli poprawność tych danych rynkowych i prognoz branżowych wierzymy, że dane te są wiarygodne 
a prognozy przemysłowe realne.

© SolarEdge Technologies, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. SOLAREDGE, logo SolarEdge i OPTIMIZED BY SOLAREDGE 
są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do SolarEdge Technologies, Inc. Wszelkie inne podane nazwy 
są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Stan na: 05/2017. Wer.01. Zmiany zastrzeżone.

Zoptymalizowane do prądu stałego falowniki SolarEdge maksymalizują uzysk energii na poziomie 
modułu obniżając jednocześnie koszty prądu wytwarzanego przez instalację fotowoltaiczną 
zwiększając opłacalność instalacji.

Optymizery mocy podłącza się do pojedynczych modułów, co pozwala na osiągnięcie znakomitego 
uzysku energii oraz sprawne zarządzanie energią. Możliwość monitorowania na poziomie modułu 
oraz zdalnego usuwania błędów zapewnia na sprawniejsze zarządzanie instalacją oraz zmniejszenie 
kosztów O&M. Kolejną zaletą jest automatyczne wyłączenie DC w postaci funkcji SafeDC™, które 
zapewnia bezpieczeństwo instalatorom, personelowi serwisowemu oraz służbom reagowania.

SolarEdge jest wiarogodnym podmiotem dla banków, znajduje się na liście 10 czołowych 
światowych producentów falowników i może się poszczycić zamontowanymi instalacjami o łącznej 
mocy przekraczającej 4,7 GW w 100 krajach na całym świecie.


