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strona o solaredge

o nas
W roku 2006, firma SolarEdge wynalazła inteligentne rozwiązanie zastosowania falownika, 
które zmieniło sposób pozyskiwania i zarządzania zasilaniem systemów fotowoltaicznych 
PV. Od początku wysyłek w 2010 roku, firma SolarEdge przesłała ponad 4,7 GW swoich 
zoptymalizowanych rozwiązań falowników DC oraz produktów, które zostały zainstalowane 
w systemach fotowoltaicznych, w ponad 100 krajach. Akcje firmy SolarEdge, notowane są w 
obrocie na giełdzie NASDAQ, pod symbolem SEDG.

wizja
> Każdy moduł solarny 

indywidualnie zarządzany 
przez system elektroniczny 
poziomu modułu DC-DC

> Przyspieszenie tempa 
w kierunku parytetu 
sieci i stworzenie czystej 
przystępnej i powszechnie 
dostępnej energii

niezawodność 
produktów
> Długoterminowe gwarancje produktów:  

25-letnia gwarancja dla optymalziatora 
mocy i 12-letnia gwarancja dla falownika, 
z możliwością przedłużenia do 20 lub  
25 lat

> Każdy produkt i komponent SolarEdgejest 
poddawany rygorystycznym testom

> Produkty i komponenty zostały poddane 
ocenie w komorach starzeniowych

> Strategia niezawodności zawiera autorskie 
zastosowanie układów scalonych (ASIC)

dane  
biznesowe
> Ponad 16.800.000 

optymalizatorów mocy i  
691.000 falowników  
wysłanych do odbiorców 
nacałym świecie

> System monitorujący, 
nieustająco śledzi 
ponad 427.000 instalacji 
fotowoltaicznych

akceptowalność 
przez banki
> Akceptowalna w większych 

europejskich  
i północno amerykańskich 
bankach i  
instytucjach finansujących 
projekty solarne

> Akcje, notowane są w obrocie 
publicznym na giełdzie NASDAQ,  
jako SEDG.

zasięg globalny
> Produkty sprzedane w 53 krajach
> Sprzedaż za pośrednictwem 

wiodących  
integratorów i dystrybutorów

> Call center podążające za słońcem
> Lokalne zespoły ekspertów
> Szkolenia techniczne i sprzedażowe
> Produkcja globalna dla  

1. klasy i wiodących producentów 
elektroniki

90 udzielonych 
patentów i 129 
kolejnych zgłoszeń 
patentowych

> Prawie 30 nagród, 
otrzymanych ze strony 
prestiżowych organizacji, 
od Red Herring do Frost 
& Sullivan

Wysłane optymalizatory mocy (łącznie)
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System SolarEdge 1MW, Hoffenheim, Niemcy
Zainstalowany przez Wircon
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przejście do zoptymalizowanych  
falowników prądu stałego 

Znaczenie wyboru falownika
Wybór falownika jest kluczowy do zaplanowania czasu eksploatacji i pracy komercyjnych systemów 
fotowoltaicznych. Podczas gdy falowniky odpowiadają jedynie za ~10%  kosztów systemu:
1. Wpływają na ~30% kosztów systemu (EBoS, falownik, praca)

2. Zarządzanie 100% produkcji systemu

3. Kontrolowanie kosztów eksploatacji i konserwacji, poprzez umożliwienie zarządzania aktywami PV

Redukcja kosztów BoS
Do 15 kW w łańcuchu, pozwala umieścić więcej  
modułów w nim. Prowadzi to do mniejszej ilości  
łańcuchów na falownik, a zatem do mniejszego 
okablowania, skrzynek sumatorów i bezpieczników.  
Obniża to koszty BoS, do 50%.

Przychody w okresie eksploatacji 
Więcej modułów
Wraz z optymalizacją mocy na poziomie modułu 
i maksymalną elastycznością projektową, na dachu 
można zainstalować więcej modułów, umożliwiając 
krótszy okres zwrotu projektu.

Więcej energii
Maksymalny prąd wejściowy (MPPT) na poziomie modułu, eliminuje straty, aby zmaksymalizować moc z poszczególnych 
modułów, oferując większą produkcję energii z systemu fotowoltaicznego. Technologia ta zabezpiecza system przed 
potencjalnymi przyszłymi zagrożeniami, które mogłyby spowodować obniżenie całkowitej produkcji energii.

Całkowite koszty eksploatacji i konserwacji systemu 
Przyszła zgodność i gwarancja
Niski koszt wymiany falownika (~40% mniejszy niż tradycyjne falowniky), długotrwała gwarancja na falownik, darmowe 
monitorowanie przez cały okres eksploatacji oraz możliwość zainstalowania różnych klas energetycznych/marek na tym 
samym łańcuchu, zmniejszają przyszłe koszty.

Oszczędność kosztów serwisowania i zapewnienie dłuższego czasu bezawaryjnej pracy systemu
Bezpłatny monitoring wydajności na poziomie modułu i zdalna konserwacja systemu, prowadzą do skuteczniejszej 
i efektywniejszej eksploatacji i konserwacji, poprzez zmniejszenie częstotliwości przyjazdów specjalistów i czasu 
spędzonego na miejscu, a także zwiększając czas bezawaryjnej pracy systemu.

Zwiększone bezpieczeństwo
Rozłączenie DC, przeznaczone jest do wykonania automatycznego spadku prądu stałego, a także 
napięcia ze wszystkich przewodów DC, gdy falownik lub sieć elektroenergetyczna są wyłączone. 
Napięcie każdego modułu jest zredukowane do 1 V. Falowniki SolarEdge spełniaja wymagania 
standardu UL 1699B detekcji łuku. Wymgania te mają na celu złagodzenie skutków niektórych zwarć 
łukowych, które mogą stanowić zagrożenie pożarowe

Tradycyjny falownik Zoptymalizowany  
falownik DC  
SolarEdge

Falownik standardowy  
149.5 kW DC

SolarEdge 200 kW DC 
34% dodatkowej  
mocy



1MW SolarEdge system, Florida, United States  
Developed and installed by Region Solar & Sol Integrators
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zarządzanie aktywami fotowoltaicznymi (pV)  
z monitorowaniem na poziomie modułu

Jako strategiczne narzędzie do eksploatacji dla optymalnej pracy instalacji i zarządzania aktywami 
PV, platforma monitorująca SolarEdge na bazie chmury, zwiększa czas bezawaryjnej pracy systemu.

Ponieważ ceny sprzętu spadają, a rozmiar systemu wykazuje tendencję wzrostową, projekty fotowoltaiczne są 
coraz częściej postrzegane, jako bezpieczne, długoterminowe możliwości inwestycyjne. Jak każdy składnik aktywów 
finansowych, systemy fotowoltaiczne muszą być monitorowane i zarządzane w taki sposób, aby udało się w pełni 
wykorzystać ich potencjał.

Tradycyjne falowniki dostarczają ograniczone informacje, takie jak monitorowanie na poziomie łańcucha lub systemu, 
które mogą wskazywać na gorsze wyniki szeregu, ale niewiele więcej. Wysyłanie wykwalifikowanych techników na 
miejsce, do rozwiązywania problemów z falownikami, pracującymi pod obciążeniem i na liniach DC, przy prawie 1000 
V, staje się kosztowne i czasochłonne. Muszą oni podłączać drogie urządzenia do szeregów, aby "przesiać wykryć gorzej 
działające krzywe IV i znaleźć źródło problemów. 

Rozwiązania zoptymalizowanych falowników DC 
SolarEdge, oferują zaawansowany monitoring 
PV i zarządzanie aktywami poprzez platformę 
monitorującą na bazie chmury.  
Optymizatory mocy są wbudowane na stałe w 
szeregu i stale śledzą Punkt Maksymalnej Wydajności 
(MPP) i raportują dane, dotyczące pracy modułu, w 
wysokiej rozdzielczości. 

Platforma monitorująca SolarEdge przekształca 
Platforma monitorująca SolarEdge zmienia 
manualną, wymagającą dużych nakładów pracy 
eksploatację i konserwację w zautomatyzowaną, 
niewymagającą wiele uwagi usługę. Rozwiązanie 
oferuje wgląd na poziomie modułu i zapewnia pracę 
zawsze na najwyższym możliwym poziomie.

* Wyłączając czyszczenie modułów

Monitoring i 
raportowanie 

utrzymanie 
zapobiegawcze

utrzymanie 
naprawcze

szczędności 
SolarEdge

koszty stałe

koszty 
utrzymania

15%-25%
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zarządzanie aktywami fotowoltaicznymi 
(pV) z monitorowaniem na poziomie 
modułu (c.d.)

1. Zdalny monitoring, w czasie rzeczywistym, na poziomie modułu, łańcucha i systemu

cechy platformy monitorującej solaredge:

2. Kompleksowa analityka, śledzi i raportuje o wydajności energetycznej, czasie pracy systemu, 
współczynniku wydajności i wynikach finansowych

3. Określone i automatyczne powiadomienia do natychmiastowego wykrywania błędów, 
dokładnej konserwacji i szybkiego reagowania. Powiadomienia pokazują konkretną lokalizację, 
opis i status błędu. Progi energetyczne mogą być ustawione, jako powiadomienia dla modułów 
nierentownych. Ustawienia niestandardowe dostępne  
dla pory dnia z przesunięciem dla wschodu i zachodu słońca

Układ logiczny pokazuje łączność elektryczną 
pomiędzy modułami, łańcuchami i falownikami

Układ hierarchiczny wyświetla pogrupowane 
elementy z podziałem na falowniki

4. Funkcja czasu użytkowania pozwala właścicielowi systemu na określenie szczytowych 
i pozaszczytowych stawek, w celu śledzenia prognozowanych przychodów PV. Można 
wykorzystać to, jako wskaźnik Zwrotu Inwestycji (ROI) systemu

Współczynnik wydajności – analizuje i śledzi 
współczynnik wydajności systemu

Tablica rozdzielcza – produkcja energii wyświetlana jest  
tygodniowym, miesięcznym lub rocznym ustawieniem
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zarządzanie aktywami fotowoltaicznymi 
(pV) z monitorowaniem na poziomie 
modułu (c.d.)

5. Dokładne i zdalne rozwiązywanie problemów, dla szybkich i efektywnych rozwiązań, aby 
zminimalizować ilość wizyt i czas spędzony na miejscu. Przykłady identyfikacji modułów o 
niskiej skuteczności:

6. Funkcja kontroli zużycia, przedstawia dane, dotyczące zużycia energii elektrycznej, produkcji 
PV i na własny użytek. Funkcja ta, dostępna jest jedynie dla właścicieli systemu, którzy 
zainstalowali opcjonalny zestaw onteligentnego zarządzania energią SolarEdge w swoim 
komercyjnym systemie.

 Awaria diody bocznikującej

 Zabrudzenia

Po czyszczeniuPrzed czyszczeniem

 Degradacja indukowana napięciem (PID)

Patrząc na moduły w jednym łańcuchu, można 
zaobserwować, jak rozkład mocy zwiększa się w kierunku 
bieguna ujemnego.

Nie ma potrzeby wysyłania techników na dach - napięcie 
modułów mierzone jest zdalnie

Łatwo jest zidentyfikować awarię diody bocznikującej z wykorzenianiem  wykresów napięcia modułów. Uszkodzony 
moduł generuje tylko 2/3 napięcia (5/6 w tym przypadku optymalizatora podłączonego do dwóch modułów).
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maksymalny uzysk energii  
w instalacjach komercyjnych

produkcyjna tolerancja niedopasowania
Gwarantowany przez zakład produkcyjny 
wyjściowy zakres mocy modułów może być 
bardzo różny. Odchylenie standardowe 3% jest 
wystarczające do uzyskania ~2% straty energii.

przykłady niedopasowania mocy w instalacjach komercyjnych:Nieuniknione, w instalacjach komercyjnych, niezgodności na poziomie modułu, pojawiają się, kiedy 
moduły w łańcuchu posiadają inne Punkty Maksymalnej Wydajności (MPP). Wynikające z różnych 
źródeł, niedopasowanie zmniejsza wydajność energetyczną całego łańcucha.

Gwarantowana moc  
wyjściowa od 
producentów modułów  
0~+3%

zabrudzenia i zacienienie
Zanieczyszczenie modułów brudem, ptasimi odchodami lub śniegiem, przyczynia się do 
niedopasowania pomiędzy modułami i łańcuchami. (Rysunek 1)

Mimo, iż podczas projektowania, może nie być żadnych przeszkód, w trakcie eksploatacji danego 
systemu, mogą urosnąć drzewa lub może zostać wzniesiona struktura, które będą tworzyć 
nierówne zacienienie. (Rysunek 2)

Rysunek 1 –niedopasowanie ze względu na zabrudzenia Rysunek 2 –Częściowe zacienienie

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

Najgorszy moduł

Najlepszy moduł

Seria

Średnia

Rozwiązanie zoptymalizowanych falowników DC SolarEdge zmniejsza straty energii, spowodowane 
przez niedopasowanie  
pomiędzy modułami, aby zmaksymalizować produkcję energii elektrycznej z każdego modułu. Z 
SolarEdge, słabe moduły nie wpływają na pracę mocniejszych modułów .

Tradycyjny falownik łańcuchowy

> MPPT na cały łańcuch – wszystkie moduły 
pracują z jednakowym natężeniem prądu, 
niezależnie od ich indywidualnych MPP

> Słabe moduły zmniejszają wydajność 
wszystkich modułów w łańcuchu lub są 
pomijane

> Straty mocy na skutek niedopasowania 
modułu

> MPPT na moduł - prąd i napięcie 
dostosowane na moduł

> Maksymalna produkcja energii elektrycznej, 
śledzona osobno z każdego modułu

 > 2%-10% więcej energii z  
systemu PV

Rozwiązanie zoptymalizowanych  
falowników DC SolarEdge
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nierówne starzenie się modułów
Wydajność modułu może się pogorszyć nawet o 20% w ciągu 20 lat, jednak każdy moduł starzeje 
się w innym tempie, co powoduje niedopasowanie starzenia.



2.02MW SolarEdge system, Denmark
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przyszła zgodność i gwarancja

SolarEdge zapewnia tanią wymianę falownika na gwarancji

> ~40% mniej niż tradycyjne falowniky

Produkty są certyfikowane na  odporność na działanie amoniaku -  
możliwość stosowania w obszarach rolniczych  

W ramach planowania zarządzania aktywami PV, ważne jest, aby uwzględnić przyszłe koszty, które 
mogą mieć wpływ na zwrot inwestycji w system PV. Rozwiązanie zoptymalizowanych falowników 
DC SolarEdge, efektywnie minimalizuje te potencjalne koszty.

Kompatybilność w przyszłości eliminuje kosztowne trzymanie części zapasowych modułów.

> Wymiana: SolarEdge pozwala na zastosowanie modułów różnych klas energetycznych i marek w  
jednym łańcuchu.

> Rozbudowa: Nowe optymalizatory mocy mogą być używane w tym samym łańcuchu, co starsze 
modele.

SolarEdge oferuje 25-letnią gwarancję dla optymalziatora mocy, 12-letnią gwarancję dla falownika 
i darmowe monitorowanie na 25 lat. SolarEdge oferuje przedłużone gwarancje w atrakcyjnych 
cenach.

Falowniki komercyjne

15 kVA - 33.3 kVA

Optymalizatory mocy

600W - 800W

Platforma monitorująca 

na bazie chmury

•  Falownik • Falow
nik • Falownik • Falo

w
ni

k 
• 

Fa
lo

wnik  

12-25
lat 

gwarancji

•  Optimizer M
ocy • Optimizer Mocy • 

Opt
im

iz
er

 M
oc

y

Gwarancja

 25 lat

AmmoniA 
ResistAnt



1.3MW SolarEdge system, Arizona, USA
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wyższa produktywność eksploatacji

Rozwiązanie zoptymalizowanych falowników DC SolarEdge, oferuje lepsze LCOE (Koszty 
wytwarzania energii elektrycznej) dla eksploatacji systemu, zwiększając wydajność i zmniejszając 
koszty.

Rozwiązanie zoptymalizowanych falowników DC SolarEdge maksymalizuje produkcję energii 
na poziomie poszczególnych modułów, co prowadzi do zwiększenia przychodów z eksploatacji 
systemów PV. Podczas gdy początkowy koszt rozwiązania SolarEdge jest ogólnie nieco wyższy niż 
jego odpowiednik – system tradycyjnych falowników, całkowity koszt instalacji, jak również koszt 
konserwacji w całkowitym okresie eksploatacji, jest niższy. Czyni to, rozwiązanie SolarEdge bardziej 
atrakcyjnym ekonomicznie.

Zysk w  
cyklu życia

koszt  
wymiany 
falownika

Koszty 
utrzymania 

systemu

Wartość 
systemu

koszt 
komponentów

$

Tradycyjny falownik System SolarEdge

koszty i przychody w całym cyklu życia
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schemat systemu komercyjnego 

Rozwiązanie SolarEdge składa się z falowników, optymalizatorów mocy i platformy monitorującej na 
bazie chmury. Technologia ta zapewnia lepsze pozyskiwanie energii i zarządzanie modułami poprzez 
podłączenie optymalizatorów mocy na poziomie modułu. Możliwość podłączenia dwóch modułów 
do jednego optymalziatora, w połączeniu z konwerterem sieciowym prądu stałego (DC) do prądu 
przemiennego (AC) oraz centralizacja interakcji z siecią elektroenergetyczną na uproszczonym 
falownikze PV, utrzymując konkurencyjną strukturę kosztów.

konfiguracja optymalziatora 
mocy p600 - p800 2-do-1

Maksymalny prąd wejściowy (MPPT) na poziomie 
modułu – brak strat mocy ze względu na 
niedopasowanie

Łańcuchy o nierównych długościach, moduły na wielu 
azymutach i pochyleniach

Kompatybilny z falownikami SolarEdge SE15K i 
większymi

SafeDC™ - automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa na 
poziomie modułu

platforma monitorująca  
na bazie chmury

Pełna widoczność wydajności systemu

Zdalne rozwiązywanie problemów

Dostęp za pomocą przeglądarki internetowej lub 
dowolnego  
smartfonu czy tabletu, z systemem Android lub iOS

Komunikacja z optymalziatorami mocy  
poprzez istniejące linie prądu stałego PLC

Bramka sterowania i 
komunikacji

Podłączenie wielu czujników, w celu analizy pracy 
systemu

czujniki środowiskowe

Podłączenie czujników środowiskowych celem 
zaawansowanego monitorowania miejsc, do 
obliczania współczynnika wydajności i warunków 
środowiskowych

 
falownik 15kVa - 33.3kVa

Niższy koszt, w porównaniu z tradycyjnymi 
falownikami

Najwyższa efektywność 

Małe, lekkie, łatwe w montażu 

Wbudowany osprzęt komunikacyjny

Opcjonalna zintegrowana jednostka bezpieczeństwa 
DC (DC Safety Unit)

Wbudowane ograniczenie wprowadzania energii  
do sieci 

•  Falownik • Falow
nik • Falownik • Falo
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wnik  

12-25
lat 

gwarancji
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porównanie dachowego systemu 300kwp 

porównanie systemu 300kwp solaredge do identycznego 
systemu z tradycyjnymi falownikami 

System zlokalizowany w Amsterdamie, Holandia, złożony z 1000 modułów 300Wp. Jeden system 
zaprojektowany na 9 falownikach SE27,6k SolarEdge oraz na 500 optymalizatorach mocy P700 w 
konfiguracji 2 do 1. Drugi system został zaprojektowany na standardowych falownikach 27,6kW.

Porównanie produkcji energii
Oprogramowanie PVsyst zostało wykorzystane do obliczenia energii dla obu systemów w roku 1 oraz 
20. Przewaga SolarEdge rośnie wraz z upływem czasu z uwagi na nierównomierne starzenie modułów, 
co wpływa na niedopasowanie modułów. 

Tradycyjny falownik 
łańcuchowy

System SolarEdge Przewaga SolarEdge

PV syst rok 1 (MWh) 272.3 279.1 2.5%

PV syst rok 20 (MWh) 242.9 257.2 5.9%

Porównanie kosztów komponentów (BoS)

Tradycyjny falownik 
łańcuchowy

Zoptymalizowany  
system SolarEdge

Moc DC (kW) 300 300

Moc AC (kW) 248.4 248.4

Moduły (300Wp, 72 ogniwa) 1,000 1,000

Falowniki 9 9

Liczba łańcuchów 54 27

Liczba modułów na łańcuch 18/19 36/38

Okablowanie DC CU 1 x 6mm2 (m) 6,542 2,317

Konektory MC4 (1 para) 108 54

Datalogger 1 -

Koszt BoS 100% 31%

Oszczędność na BoS* 1.15 c/w

Okablowanie w systemie SolarEdge | Łącznie 27 łańcuchy 

Okablowanie w tradycyjnym falowniku  | Łącznie 54 łańcuchy 

Porównanie okablowania 

* Przewidywana oszczędność na komponentach (BoS) oparte o typowe ceny rynkowe w €

Wbudowane okablowanie DC 
Dodatkowe okablowanie DC
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zoptymalizowane rozwiązanie solaredge

porównanie schematu elektrycznego  
dla systemu 300kwp

tradycyjny falownik łańcuchowy
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Okablowanie w systemie SolarEdge | Łącznie 99 łańcuchów

Okablowanie w tradycyjnym falowniku  | Łącznie 180 łańcuchów

Porównanie okablowania 

Porównanie kosztów komponentów (BoS)

Tradycyjny falownik 
łańcuchowy

Zoptymalizowany  
system SolarEdge

Moc DC (kW) 1,053 1,053

Moc AC (kW) 900 910.8

Moduły (260Wp, 72 ogniwa) 4,050 4,050

Falowniki 18 33

Liczba łańcuchów 180 99

Modules per string 22/23 40/42

Okablowanie DC CU 1 x 6mm2 (m) 7,347 2,561

Konektory MC4 (1 para) 360 198

Okablowanie AC NA2XY 4 × 35mm2 (m) - 2,459

Okablowanie AC NA2XY 4 × 70mm2 (m) 1,349 -

Datalogger 1 -

Koszt BoS 100% 62%

Oszczędność na BoS* 0.4 c/w

* Przewidywana oszczędność na komponentach (BoS) oparte o typowe ceny rynkowe w €

porównanie naziemnego systemu 1mwp 

porównanie systemu 1mwp solaredge do identycznego systemu 
z tradycyjnymi falownikami łańcuchowymi

System zlokalizowany w Monachium, Niemcy, złożony z 4050 modułów 260Wp. Jeden system 
zaprojektowany na 33 falownikach SE27,6k SolarEdge oraz na 2025 optymalizatorach mocy P600 w 
konfiguracji 2 do 1. Drugi system został zaprojektowany na 18 standardowych falownikach o mocy 
50kW. 

Porównanie produkcji energii
Oprogramowanie PVsyst zostało wykorzystane do obliczenia energii dla obu systemów w roku 1 oraz 
20. Przewaga SolarEdge rośnie wraz z upływem czasu z uwagi na nierównomierne starzenie modułów, 
co wpływa na niedopasowanie modułów. 

Tradycyjny falownik 
łańcuchowy

System SolarEdge Przewaga SolarEdge

PV syst rok 1 (MWh) 1,159 1,182 2%

PV syst rok 20 (MWh) 1,036 1,090 5.2%

Wbudowane okablowanie DC 
Dodatkowe okablowanie DC
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zoptymalizowane rozwiązanie solaredge

porównanie schematu elektrycznego 
dla systemu 1mwwp

tradycyjny falownik łańcuchowy 
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falownik trójfazowy se15k-33.3k

(1) Należy odnieść się do karty charakterystyki → Specyfikacja dla dodatkowych opcji komunikacyjnych w kategorii komunikacja w sekcji do pobrania na 
stronie internetowej
(2) Wszystkie certyfikaty są dostępne w sekcji pobierania
(3) Tylko model SE27.6K
*  33.3k wymaga osobnego transformatora 480 V-MV 

specjalnie zaprojektowany do pracy  
z optymalziatorami mocy

Wyjątkowa sprawność (98%)

Mały, najlżejszy w swojej klasie, łatwy w montażu

Wbudowane połączenie internetowe w sieci LAN

IP65 – Instalacja zewnętrzna i wewnętrzna

Falowniki o stałym napięciu

Opcjonalna zintegrowana jednostka bezpieczeństwa DC  
- 2-biegunowe mechaniczne rozłączenie DC  
- ochrona przed przepięciami prądu stałego DC (typ II)  
- bezpieczniki DC

SE15K SE16K SE17K SE25K SE27.6K SE33.3K
WYJŚCIE 
Moc znamionowa prądu przemiennego AC 15000 16000 17000 25000 27600 33300 VA
Maksymalna moc prądu przemiennego AC 15000 16000 17000 25000 27600 33300 VA
Napięcie wyjściowe AC – Faza do fazy / Faza do 
przewodu zerowego (napięcie znamionowe) 

380 / 220 ; 400 / 230 480 / 277 Vac

AC zakres napięcia wyjściowego -   
Faza do przewodu zerowego 

184 - 264.5 244-305 Vac

Częstotliwość AC 50/60 ± 5 50/60 ± 5 Hz
Maksymalny ciągły prąd  
wyjściowy (na fazę)

23 25,5 26 38 40 40 A

Detektor prądu szczątkowego /  
Detektor skoku prądu szczątkowego

300   /   30 300   /   30 mA

Obsługiwana sieć – trójfazowa 
3 / N / PE (uziemiona punktem zerowym 

instalacja w układzie gwiazdowym z przewo-
dem zerowym)

3 / N / PE (uziemiona 
punktem zerowym 

instalacja w układzie 
gwiazdowym z pr-

zewodem zerowym)

 V

Monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp, 
Konfigurowany współczynnik mocy, 
Konfigurowane w zależności od kraju wartości 
progowe

Tak

SE15K SE16K SE17K SE25K SE27.6K SE33.3K
WEJŚCIE  
Maksymalna moc DC (moduł STC) 20250 21600 22950 33750 37250 45000 W
Bez transformatora, nieuziemione Tak Tak  
Maksymalne napięcie wejściowe 900 1000 Vdc
Znamionowe napięcie wejściowe DC 750 840 Vdc 
Maksymalny prąd wejściowy 22 23 23 37 40 40 Adc
Zabezpieczenie przed odwróceniem biegu-
nowości

Tak Tak  

Detekcja zwarć doziemnych Czułość 700 kΩ      
Maksymalna sprawność falownika 98 98,3 98,1 %
Sprawność europejska (ważona) 97.6 97.7 97.7 98 98 97,8 %
Zużycie energii nocą < 2.5 < 4 < 4 W
POZOSTAŁE FUNKCJE

Obsługiwane interfejsy komunikacyjne(1) RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), 
Wi-Fi (opcja), wbudowany GSM (opcja)

JEDNOSTKA BEZPIECZEŃSTWA DC (OPCJA)
Rozłączenie 2-biegunowe Nie dotyczy 1000V / 40A
Ochrona przepięciowa DC Nie dotyczy Typ II, wymienny
Bezpieczniki DC do DC+ i DC- Nie dotyczy Opcjonalnie, 20A
Zgodność Nie dotyczy UTE-C15-712-1
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI  
Bezpieczeństwo IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100  

Normy przyłącza do sieci(2) VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 , 
CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016(3), BDEW

BDEW, 
CEI-016

 

Emisje
IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, 

IEC61000-3-12
 

RoHS Tak  
SPECYFIKACJE INSTALACYJNE   
Wyjście AC Dławnica kablowa - średnica 15-21 mm

Wejście DC 2 pary MC4

3 pary MC4; z opcjonal-
ną jednostką bezpiec-
zeństwa DC: dławnica 

kablowa - średnica 
5-10 mm

Wymiary (wys. × szer. × głęb.) 540 × 315 × 260 mm
Wymiary z jednostką bezpieczeństwa 
(wys. × szer. × głęb.)

Nie dotyczy 775 × 315 × 260 mm

Masa 33,2 45 kg
Masa z jednostką bezpieczeństwa Nie dotyczy 48 kg
Zakres temperatury eksploatacji -20 - +60 (wersja M40 -40 - +60) ˚C
Chłodzenie Wentylator (wymienny)  
Emisja hałasu    < 50 < 55 dBA
Stopień ochrony IP65 –zewnętrznie lub wewnętrznie  
Montaż do uchwytu (uchwyt w zestawie)  
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optymalizator mocy – p600-800

najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla instalacji komercyjnych

Więcej energii

Wyjątkowa sprawność (99,5%)

Redukcja kosztów systemu; o 50% mniej przewodów, 
bezpieczników i skrzynek przyłączeniowych

Szybki montaż, za pomocą jednej śruby

Serwisowanie nowej generacji, z monitorowaniem na 
poziomie modułu

Redukcja napięcia na poziomie modułu  
podczas instalacji i dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Jeden optymalizator na dwa moduły połączone szeregowo

Monitorowanie na poziomie modułu

P600  
(dla 2 × moduł  

PV z 
60-ogniwami) 

P700  
(dla 2 × moduł  

PV z  
72-ogniwami) 

P800P
(równoległe 
połączenie 2 
modułów 96 

ogniw)

P800S
(szeregowe 

połączenie 2 
modułów 96 

ogniw)

WEJŚCiE
Znamionowa moc wejściowa DC(1) 600 700 800 W
Bezwzględne maksymalne napięcie 
wejściowe (Voc w najniższej temperaturze) 

96 125 83 120 Vdc

Zakres napięcia MPPT 12,5 - 80 12,5 - 105 12,5 - 83 12,5 - 120 Vdc

Maksymalny prąd wejściowy (Isc) 10,1 14 12,5 Adc

Sprawność maksymalna  99,5 %

Sprawność ważona 98,6 %

Kategoria przepięciowa II

WYJŚCIE W TRAKCIE PRACY (OPTYMALIZATOR MOCY JEST PODŁĄCZONY DO DZIAŁAJĄCEGO FALOWNIKA SOLAREDGE)

Maksymalny prąd wyjściowy 15 18 Adc

Maksymalne napięcie wyjściowe 85 Vdc

WYJŚCIE W TRYBIE GOTOWOŚCI (OPTYMALIZATOR MOCY JEST ODŁĄCZONY OD FALOWNIKA SOLAREDGE LUB FALOWNIK JEST WYŁĄCZONY)

Bezpieczne napięcie wyjściowe 
optymalziatora mocy 1 Vdc

P600  
(dla 2 × moduł  

PV z 60-ogniwami) 

P700  
(dla 2 × moduł  

PV z 72-ogniwami) 

P800P
(równoległe 
połączenie 2 

modułów 96 ogniw)

P800S
(szeregowe  

połączenie 2  
modułów 96 ogniw)

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
EMC FCC Part15 Class B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3
Bezpieczeństwo  IEC62109-1 (klasa II bezpieczeństwa)
RoHS Tak
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe VDE-AR-E 2100-712:2013-05
SPECYFIKACJE INSTALACYJNE 

Kompatybilne falowniky SolarEdge
Trójfazowy 

falownik SE15K 
lub większy

Trójfazowy falownik SE16K lub większy

Maksymalne dopuszczalne 
napięcie systemu

1000 Vdc

Wymiary (szer. × dł. × wys.) 128 × 152 × 43 / 
5 × 5,97 × 1,69 128 × 152 × 50 / 5 × 5,97 × 1,93 mm / 

in
Masa (z przewodami) 994 / 2,1 1064 / 2,3 1090 / 2,4 1064 / 2,3 gr / lb

Złącze wejściower(2) MC4
MC4 (pojedyncze 
lub podwójne)(6) MC4

Złącze wyjściowe MC4

Długość przewodu wyjściowego

1,2 / 3,9 
(orientacja 

pionowa) lub   
1,8 / 5,9 

(orientacja 
pozioma)

1,2 / 3,9 
(orientacja 

pionowa) lub   
2,1 / 6,9 

(orientacja 
pozioma)

1,2 / 3,9 
(orientacja 

pionowa) lub   
1,8 / 5,9 

(orientacja 
pozioma)

1,2 / 3,9 
(orientacja 

pionowa) lub   
2,1 / 6,9 

(orientacja 
pozioma)

m / ft

Zakres temperaturowy pracy(3) -40 - +85 / -40 - +185 ˚C / ˚F
Stopień ochrony IP68 / NEMA6P
Wilgotność względna 0 - 100 %

(1) Moc znamionowa STC przy 2 modułach połączonych szeregowo. Dozwolona tolerancja mocy paneli +5%.
(2) Dla innych typów konektorów prosimy o kontakt z SolarEdge.
(3) Dla temperatury otoczenia powyżej +70˚C stosowana moc obniżona. Szczegóły: Power Optimizers Temperature De-Rating Application Note.
(4) Pojedyncze wejście ma kabel wyjściowy o długości 1,8m.

PROJEKT SYSTEMU PRZY UŻYCIU
FALOWNIKA SOLAREDGE(5)(6)

FALOWNIK 
TRóJFAZOWYSE15K 

LUB WIęKSZY 

FALOWNIK 
TRóJFAZOWY SE16K 

LUB WIęKSZY

TRóJFAZOWY 
FALOWNIK  SE33.3K

Kompatybilny optymalizator mocy P600 
P600, 
P700

P800
P600, 
P700

P800

Minimalna długość 
łańcucha

Optymalizatory mocy 13 12 13
Moduły PV 26 24 26

Maksymalna długość 
łańcucha

Optymalizatory mocy 30
Moduły PV 60

Maksymalna moc na łańcuch 11250W(7) 13500W 12750W(8) 15300W
Równoległe łańcuchy różnych długości lub orientacji Tak

(5) P600 i P700 mogą być łączone w jednym szeregu (stringu). Nie ma możliwości połączenia P600/P700 z P300/P350/P404/P405/P500 w jednym szeregu.
(6) W przypadku nieparzystej liczby modułów PV w jednym szeregu istnieje możliwość zainstalowania jednego optymizera P600/P700 podłączonego do 

jednego modułu.
(7) Dla falownika SE27.6k : możliwa jest instalowanie do 13.500 W w jednym szeregu , dla maksymalnie trzech szeregów podłączonych do jednego 

falownika i gdy różnica mocy pomiędzy szeregami nie przekracza 2000W, maksymalna moc DC podłączona do falownika : 37,25kWp.
(8) Dla falownika SE33.3k : możliwa jest instalowanie do 15.000 W w jednym szeregu , dla maksymalnie trzech  

szeregów podłączonych do jednego falownika i gdy różnica mocy pomiędzy szeregami nie przekracza 2000W,  
maksymalna moc DC podłączona do falownika : 45,00kWp
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Bramka sterowania  
i komunikacji solaredge

SE1000-CCG-G

INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE

Interfejs ethernetowy 10/100-BaseT

Połączenia bezprzewodowe Moduł ZigBee (*)

Interfejs redukcji mocy 4 piny kontrolne, 5V, uziom

Interfejs RS232 Dla połączenia lokalnego

OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA RS485(A)

Urządzenia SolarEdge Tak

Eksport danych falownika Tak

Mierniki przychodów Tak

Eksport danych do  
rejestratora innej firmy niż SolarEdge

Tak

ENVIRONMENTAL 

Temperatury pracy -20 do 60 °C 

Stopień ochrony IP20 wewnątrz

MEChANiCZNY

Typ mocowania Szyna DIN / uchwyt naścienny

Wymiary (dł. × szer. × wys.) 161.6 × 90 × 62 mm 

Masa 0,5 kg 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Bezpieczeństwo UL60950-1, IEC-60950-1

EMC FCC część 15 klasa B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3

SE1000-CCG-G

MOC

Zasilanie – uchwyt naścienny W zestawie, 100-240VAC, EU/UK/US/AU wymienny, 2-pinowa wtyczka 

Źródło napięcia 9-14 VDC

Typ złącza Blok zacisków

Pobór mocy <2 W

WEJŚCiE CZUJNiKóW ANALOGOWYCh

Liczba wejść 3

Zakres Dokładność Rozdzielczość

Wejście 1 0-30 mV lub 0-2 V

+/- 1% f.s 10 bitWejście 2 0-2V lub 0-10V

Wejście 3 -20 mA – 20m A

(a)  dla obsługiwanych protokołów i urządzeń, patrz link: www.solaredge.com/files/pdfs/se-gateway-supported-devices 
(*)  sprzedawane osobno – aby sprawdzić obsługiwane lokalizacje, należy zapoznać się z indywidualnymi specyfikacjami produktów

wszechstronna bramka 
komunikacyjna

Wsparcie czujników środowiskowych

Interfejs redukcji mocy i kontrola sieci MV

Licznik Modbus

Łatwa instalacja – szyna DIN i uchwyt ścienny
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czujniki środowiskowe

monitoring środowiskowy  
systemu solaredge

Należy podłączyć czujniki środowiskowe do falownika SolarEdge

Należy obliczyć współczynnik wydajności miejsca

Pomiary natężenia oświetlenia, temperatury i wiatru

NATęŻENIE 
OŚWIETLENIA  

 
SE1000-SEN-IRR-S1 

TEMPERATURA  
OTOCZENIA

SE1000-SEN-TAMB-S1 

TEMPERATURA  
MODUŁU

SE1000-SEN-TMOD-S1 

PRęDKOŚĆ  
WIATRU

SE1000-SEN-WIND-S1 

WYJŚCIE

Zakres wyjścia 
elektrycznego

0-1,4 V 0-10V 4-20mA 4-20mA

POMIAR

Zakres 0-1400 W/m2 -50 do 50 ˚C -10 do 120 ˚C 0-50 m/s

Dokładność ±5% 1% całkowitej 
skali

1% całkowitej 
skali

±0.5 m/s lub ±3% 
mierzonej wartości

Bezpośrednie 
natężenie światła 

SE1000-SEN-IRR-S1 

Temperatura  
otoczenia 

SE1000-SEN-TAMB-S2

Temperatura  
modułu 

SE1000-SEN-TMOD-S2 

Prędkość wiatru
SE1000-SEN-WIND-S1 

WYJŚCIE

Zakres wyjścia elektr-
ycznego

0-1,4 V 0-10V 4-20mA 4-20mA

POMiAR

Zakres 0-1400 W/m2 -40 do 90 ˚C /  
-40 do 194 ˚F

-40 do 90 ˚C /  
-40 do 194 ˚F

0-50 m/s

Dokładność ±5% 1% całkowitej skali 1% całkowitej skali
±0,5 m/s lub ±3% 

mierzonej wartości

SPECYFiKACJE iNSTALACYJNE 

Bramka sterowania  
 
 
i komunikacji
(sprzedawane oddziel-
nie; SE1000-CCG-G)

Wymagane

wymiary
154 × 86 × 40 /  

6 × 3.5 × 1.5
64 × 58 × 34 /  
2,5 × 2.3 × 1.3

64 × 58 × 34 /  
2,5 × 2.3 × 1.3

165 × 105 × 105 /  
6,5 × 4.2 × 4.2

mm / 
in

Masa 340 / 0,75 350 / 0,77 350 / 0,77 750 / 1,65 g / lb

Typ obudowy
Aluminium  

malowane prosz-
kowo

Aluminium 
malowane prosz-

kowo

Aluminium 
 
 

malowane prosz-
kowo

Obudowa - alumi-
nium (AlMgSi1)

Kołpak gwiaździsty 
– syntetyczny z 

włóknem szklanym  
(PC-GF10)

Dół - Syntetyczny (POM 
H2320) 

Temperatura pracy 
-20 do 70 / -4 do 

155
-40 do 80 / -40 do 

176
-40 do 80 / -40 do 

176
0 do 70 / 32 do 

155
˚C / ˚F

Stopień ochrony IP65 IP67 IP67 IP55  

Gwarancja i serwis czujników, zapewnione są bezpośrednio przez Ingenieurbüro Mencke &Tegtmeyer GmbH; więcej szczegółów: 
http://www.imt-solar.com/products.html 
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Dzięki połączeniu czujnika do bramki (CCG) sterowania i komunikacji SolarEdge, właściciel systemu 
fotowoltaicznego może odczytywać natężenie oświetlenia, temperaturę i prędkość wiatru, a 
następnie podejmować właściwe decyzje.. Umożliwia to również serwerowi monitoringu SolarEdge 
obliczenie i wyświetlenie wskaźnika wydajności (PR), obliczone na podstawie odczytów czujników.

podłączenia czujnika analogowego
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projekt i przedsprzedaż
Nasze skrojone na miarę narzędzia i usługi techniczne pomogą Państwu  
w wygraniu projektów fotowoltaicznych

kompleksowe usługi serwisowe 

solaredge zapewnia wsparcie przez cały okres realizacji 
projektu fotowoltaicznego. oferujemy narzędzia i usługi, 
które pomogą państwu w rozwoju państwa inwestycji 
fotowoltaicznej.

Szkolenia i narzędzia pomogą
Państwa personelowi na

przekazanie wartości dodanej
rozwiązań SolarEdge

Indywidualna optymalizacja 
projektu instalacji przez inżynierów 

przedsprzedaży SolarEdge

Symulacje i analizy
porównawcze

Analiza LCOE i ROI

Projekt i przedsprzedaż

Eksploatacja i konserwacja

Realizacja projektu
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operation & maintenance
Nasza zaawansowana platforma do monitorowania pozwala na zapewnienie 
dostępności systemu oraz jego wysokiej wydajności przez cały okres użytkowania 
instalacji.

kompleksowe usługi serwisowe (kont.)

realizacja projektu
Nasze zaawansowane narzędzia pomogą Państwu w sprawnej i bezproblemowej 
realizacji projektu.

Raporty

Zautomatyzowane
raporty produkcji energii

fotowoltaicznej przez
daną instalację

Detekcja błędów

Narzędzia do zdalnego
usuwania błędów

Detekcja błędów na 
poziomie falownika i modułu

Service

Szybki proces wymiany Podążające za słońcem 
centrum wsparcia

Zarządzanie instalacją

Performance monitoring

Zaplanowane raportowanie
mocy i statusu wielu

instalacji

Precyzyjne automatyczne
komunikaty ostrzegawcze

Porównania lokalne oraz 
między instalacjami

Łatwość i elastyczność 
planowania łańcuchów

Wsparcie montażu zdalne oraz 
na miejscu instalacji przez 

lokalny serwis

Zabezpieczenie DC chroni 
instalatorów przed

wysokim napięciem DC

Kontrola projektu 
instalacji przed montażem

Praktyczne szkolenia 
montażowe przez inżynierów 

na miejscu

Lista kontrolna w celu
sprawdzenia montażu

Obsługa zdalna podczas 
rozruchu i aktywacjiinstalacji

Automatyczny raport 
z rozruchu



Niniejszy dokument zawiera szacunki różnych parametrów porównywanych systemów fotowoltaicznych, w tym 
roczną produkcję energii, współczynnik wydajności oraz straty spowodowane zacienieniem uzyskanych na podstawie 
wyników analizy komputerowej w programie PVsyst dla systemów naszych oraz konkurencji. Choć nie znamy 
żadnego powodu, aby nie wierzyć, że te szacunki i porównania są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, są 
obarczone niepewnością i prognozowane wyniki nie są gwarantowane. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w 
zależności od wielu czynników, w tym aktualnych warunkach na instalacji, jakość wykonania i innych odchyleń od 
założeń leżących u podstaw oszacowania. Chociaż podjęto starania w celu zapewnienia dokładności, kompletności i 
rzetelności szacunków i prezentowanych porównań, SolarEdge nie ponosi odpowiedzialności za ich niepoprawność. 
Uszczegóławiając SOLAREDGE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, 
POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB PRZYPADKOWE SZKODY I USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA I POLEGANIA 
NA ZAPREZENTWOANYCH SZACUNKACH. 

Strona internetowa www.solaredge.com

E-mail   info@solaredge.com

Twitter   www.twitter.com/SolarEdgePV

Facebook   www.facebook.com/SolarEdge
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SolarEdge stworzył inteligentny falownik, który zmienił sposób w jaki produkowana i zarządzana jest energia 
w systemach fotowoltaicznych. Zoptymalizowany falownik DC SolarEdge zwiększa na poziomie modułów ilość 
produkowanej energii, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji. 

Rozwiązania SolarEdge, które obejmują optymalizatory mocy, falowniki oraz portal monitoringu w oparciu o 
chmurę adresowane są do szerokiego zastosowania, począwszy od systemów do domów prywatnych, poprzez 
systemy komercyjne, aż po instalacji przemysłowe. Poprzez podłączenie optymalizatorów mocy do każdego 
modułu, system umożliwia lepsze pozyskiwanie energii i zarządzanie modułem. Koszty systemu są konkurencyjne, 
dzięki centralizacji konwersji prądu stałego DC na prąd przemienny AC i zarządzaniu siecią w uproszczonym 
falowniku. Ulepszone zarządzanie aktywami PV, w tym mniejsze koszty eksploatacji i konserwacji, są 
uzyskiwane  poprzez monitorowanie na poziomie modułu i zdalne rozwiązywanie problemów. Kolejną zaletą jest 
automatyczne wyłączanie części DC poprzez mechanizm SafeDC™, co jest kluczowe dla instalatorów, personelu 
technicznego oraz dla bezpieczeństwa strażaków.

Ostrzeżenie w odniesieniu do Danych Rynkowych i Prognoz Branżowych: Niniejsza broszura może zawierać dane 
rynkowe i prognozy branżowe z niektórych źródeł zewnętrznych. Dane te opierają się na badaniach branżowych  oraz 
wstępnych ekspertyzach i nie ma pewności, co do ich prawdziwości oraz że tego rodzaju prognozy dla przemysłu się 
spełnią. Chociaż nie dokonaliśmy niezależnej weryfikacji dokładności tego rodzaju danych rynkowych oraz prognoz 
dla przemysłu, uważamy, że dane rynkowe są wiarygodne, a prognozy branżowe rozsądne.


