
Güneş Panellerinizi Akıllı Paneller Haline Getirin

Güneş panellerini SolarEdge güç 
optimizerleri ile kullanmak onları 

DAHA FAZLA GÜÇ  üreten AKILLI 
PANELLER haline getirir



 Daha Fazla Güç Elde Edin

Kirlenme Kar Kuş pislikleri YapraklarOluşabilecek gölgelenmelerİmalattan gelen farklılıklar

SolarEdge ile 

 Her türlü çatı kullanılabilir
 FV panellerin estetik 
yerleşimi 

 Her çatıda daha fazla panel

 Daha yüksek sistem 
kapasitesi

 Daha fazla gelir

HER PANELDEN MAKSİMUM GÜÇ

ÇATINIZDA DAHA ÇOK PANEL, DAHA ESTETİK ÇATI

SolarEdge SistemiGeleneksel Evirici

Geleneksel evirici SolarEdge sistemi

FV sistemlerde her panelin kendine özgü bir maksimum güç noktası vardır. Paneller arasındaki 
farklar güç kaybına sebebiyet verir. Örneğin:

Geleneksel eviricilerde en zayıf panel diğer tüm panellerin performansını azaltır. 
SolarEdge ile, her panel maksimum enerji üretir ve enerji kayıpları yok edilir.



 Kafanızın Rahatlığı İçin SolarEdge

 Sistem performansını tamamen görün
 Yatırımınızı uzun vadede  güvenceye 
almak için sisteminizdeki her bir panelin 
performansını izleyin

 Güncel durumu her zaman her yerde 
ücretsiz iPhone veya Android uygulamaları 
ile takip edin

SİSTEMİNİZİN PERFORMANSINI HER YERDEN İZLEYİN

ÜSTÜN GÜVENLİK ÇÖZÜMÜ

 FV sistemleri güvenlidir, can ve mal güvenliği 
için tehlike oluşturmazlar

 Öte yandan, geleneksel eviricilerin kullanıldığı 
durumlarda, güneş ışıdığı sürece FV 
kablolarında yüksek gerilimli DC enerji vardır 

 SolarEdge ile, AC gücü kesildiği anda, DC 
kablolarından enerji çekilir ve montaj ve 
bakım personeline, itfaiyeye ve binaya 
otomatik olarak koruma sağlar 

SİSTEM ÖMÜR GARANTİSİ

 Güç optimizerleri: 25 yıl garanti 
 Evirici: 12 yıl standart garanti, 20/25 yıla   
uzatılabilme opsiyonu

 İzleme: sistem ömrü boyunca ücretsiz



ABD-Kanada-Almanya-İngiltere-İtalya-Hollanda-Japonya-Çin-Avustralya-İsrail-Fransa-Belçika-Türkiye-Hindistan-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-
İsveç-Güney Afrika-Polonya-Çek Cumhuriyeti

SOLAREDGE ÇÖZÜMÜ 
Fotovoltaik evirici ve güç optimizeri lideri olan SolarEdge, DC optimizasyonlu 
evirici çözümünden 120’den fazla ülkeye 5.9GW’dan fazla tedarik etmiştir. 
SolarEdge çözümü sisteminizin modül seviyesinde optimizasyonunu sağlayarak 
FV sisteminizin performansını arttırdığı gibi kafanızın rahat etmesini sağlar.

Evirici

İzleme platformu

Güç 
optimizeri

GÜÇ OPTİMİZERİ

SolarEdge güç optimizeri ile 
FV paneliniz akıllı panel haline 
geliyor. Böylece:
• Her panelden %25’e kadar 

daha fazla enerji elde edebilir
• Her bir panelin performansı 

hakkında kesintisiz geri 
bildirim sağlanabilir

• Acil durumlarda her bir paneli 
otomatik olarak kapatan 
tasarım ile maksimum 
güvenlik elde edebilirsiniz

İZLEME PLATFORMU

Her panel için gerçek 
zamanlı veri akışı sağlayan 
izleme platformu:
• Sisteminizin tüm 

performans bilgilerinin 
görülmesi

• Sistemle ilgili sorunlar 
olduğunda otomatik 
alarmlar

• Bilgisayardan, akıllı telefon 
veya tablet ile kolay 
ulaşım

EVİRİCİ

Daha sade ve güvenilir bir 
evirici:
• Tüm diğer fonksiyonlar 

her bir panel için güç 
optimizerleri tarafından 
sağlandığından sadece 
DC/AC dönüşümden 
sorumlu

• Küçük ve estetik
• İç mekan ve dış mekan 

kullanımına uygun

Güneş Panellerini Akıllı Panele Çevirmek

info@solaredge.com • www.solaredge.com

@SolarEdgePV@SolarEdgePV@SolarEdge @SolarEdge
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