
PV Sistemlerinizi Optimize Edin

Modül Düzeyinde Optimizasyon 
Daha fazla güç üretin, daha 

fazla gelir elde edin ve sistem 
performansınızı daha iyi izleyin.



  Üretiminizi Artırın  
HER MODÜLDEN DAHA FAZLA GÜÇ ELDE EDİN

SolarEdge her modülden maksimum enerji üretimi için modüller arasındaki uyumsuzluktan 
kaynaklanan güç kayıplarını azaltır. SolarEdge ile performansı düşük modüller, güçlü olanları etkilemez.

ESNEK TASARIM İLE DAHA FAZLA ENERJİ 

Çatıda daha fazla modül ile sistem kapasitenizi arttırın.

SolarEdge | 200kW DC
34% daha fazla güç

Klasik evirici  | 149.5kW DC

Esnek saha tasarımı Daha fazla güçÇatıda daha fazla modül

10% modül uyumsuzluğu

SolarEdge görüntüleme portalından alınan ekran 
görüntüsü bir dizideki 10 modülün güç eğrisindeki 
en yüksek ve en düşük performanslı modüller 
arasındaki %10 uyumsuzluğu göstermekte.

10%

Uyumsuzluk nedenleri
Kirlenme Kar Kuş pisliği   İmalat farklılıklarıKısmi gölgeleme

DİZAYN İLE MALİYET TASARRUFU

Klasik sistem

Birleştirici Kutu

SolarEdge sistemi

Daha uzun dizi ile 
elektrik bağlantılarından
50% tasarruf edin. 
Bir dizide 26-60 modül ile 11.25 

kW’a kadar güç



TASARRUFLU BAKIM 
 Ömrü boyunca modül düzeyinde ücretsiz görüntüleme
 Yatırımınızın kontrolü
 Modül seviyesinde performans görüntüleme & uzaktan bakım:

    - Sahaya daha az ziyaret & sahada daha az zaman harcamayı
    - Daha yüksek çalışma süresini sağlar 
 Sistem durumunun telefonunuzdan anlık takibi (iOS or Android)

GELECEK TEKNOLOJİYLE UYUMLULUK VE GARANTİ
 
 Garanti bitiminde düşük maliyetli evirici yenilenmesi
 Gelecek teknolojili modüllerle uyumluluk (değişim & genişletme) 

    - Yeni modülleri aynı dizideki eski modüllerle beraber kullanma şansı

YATIRIMINIZI KORUYUN

 Montaj elemanları, elektrikçiler ve itfaiyeciler için yüksek koruma sağlar.
 Daha düşük sistem sigorta maliyeti

  Yatırımınızı Güvenli Hale Getirin 
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Daha Fazla Güç • Daha Fazla Gelir • İyi Takip

P600, P700 2-to-1 Güç 
Optimizeri

Kontrol ve Haberleşme
 Geçidi

Modül düzeyinde MPPT – 
uyumsuzluk kaynaklı güç 
kayıplarını engeller

Eşit sayıda olmayan diziler, farklı 
açı & eğimlerdeki modüllerle 
kullanılabilir 

SolarEdge evirici SE15k & daha 
büyükleri ile uyumlu

SafeDC™ - modül düzeyinde 
otomatik güvenli kapama

Sistem performansının 
tam görüntülenmesi

Uzaktan sorun giderme

Sistem performansını analiz 
etmek için birden çok 
sensör bağlantısı

SolarEdge 
Görüntüleme

15kW-33.3kW 
 Evirici

Klasik eviricilere göre daha 
ucuz

Üstün verimlilik 

Küçük, hafif ve montaj kolaylığı 

Dahili iletişim ağ geçidi


