S-serie Power
Optimizers voor
Residentiële
Installaties
Slim.
Gemakkelijk.
Veilig.

Onze meest geavanceerde Power Optimizers
tot nu toe
SolarEdge heeft een revolutie teweeggebracht in de wereld van groene energie. Dankzij
de uitvinding van de DC-geoptimaliseerde omvormeroplossing, is de manier waarop
zonne-energie wordt opgewekt in PV-systemen voor altijd veranderd. Door onze Power
Optimizers op elk zonnepaneel aan te sluiten, maken we een maximale energieproductie
mogelijk terwijl de veiligheid van het systeem gewaarborgd blijft. En nu verhogen we de
veiligheid van systemen nog verder.
SolarEdge Sense Connect-technologie legt de lat hoger voor PV-veiligheid
Met de S-serie Power Optimizers wordt de gepatenteerde SolarEdge Sense Connecttechnologie geïntroduceerd, die 24/7 de PV-verbindingen controleert, afwijkingen in
de temperatuur van de PV-connectoren detecteert en de omvormer uitschakelt voordat
er een vlamboog kan ontstaan of de connectoren beschadigd raken. Installateurs
ontvangen een melding met de exacte locatie van het incident, waardoor aanzienlijke
onderhoudstijd wordt bespaard*. Deze extra laag bescherming gaat verder dan de
strengste normen voor vlamboogdetectie.

Wat is er nog meer nieuw in de S-serie?
Connectoren zijn dichter bij de Power Optimizer geplaatst voor eenvoudigere
installaties en om de kans op isolatiefouten te minimaliseren
Elke Power Optimizer uit de S-serie is compatibel met een breed scala aan panelen,
zodat er minder types nodig zijn: gemakkelijker projectontwerp bestellen en
voorraadbeheer
Klaar om te voldoen aan de technologische eisen van zonnepanelen met hoog
vermogen van vandaag en morgen, zoals M10 en bifacial panelen
Slim

Nauwkeurige melding van thermische
gebeurtenissen voor snellere O&M en
maximale uptime van het systeem.

Gemakkelijk

Eenvoudige bekabeling tijdens installatie en
eenvoudige inventarisatie van producten.

Veilig

Baanbrekende technologieën die
bescherming bieden tegen potentiële
gevaren die zich kunnen voordoen.

*beschikbaar via firmware-upgrade medio in 2022, neem contact op met uw lokale SolarEdge-vertegenwoordiger voor de beschikbaarheid.

Hoe werkt SolarEdge Sense Connect?

Meten

Reageren

Identificeren

Melden

Identificeert de
connectortemperatuur
als afwijkend

Stopt de
omvormerproductie

Monitoring Platform

Monitoring App

Connector locatie is
zichtbaar in de Virtuele
Lay-out

Waarschuwt
installateur, inclusief
locatie identificatie

Veilig maximaal vermogen leveren
De SolarEdge-benadering van veiligheid is holistisch. Wij integreren meerdere
veiligheidsvoorzieningen om mensen en eigendommen echt te beschermen. Onze
installaties voldoen aan de hoogste eisen van verzekeringsmaatschappijen en
internationale veiligheidsvoorschriften over de hele wereld. Dit zijn onze 3 pijlers voor
veiligheid:

Een nieuw niveau van vlamboogbescherming
Een onbewaakte vlamboog kan tot brand leiden. Onze vlamboogbeveiliging detecteert
vlambogen en beëindigt deze door de omvormer automatisch uit te schakelen.
SolarEdge Sense Connect identificeert afwijkende thermische gebeurtenissen in de
connector en voorkomt de vorming van vlambogen.

DC-spanning die veilig is bij aanraking
Onze SafeDC™-technologie, die in elke Power Optimizer is ingebouwd, zorgt ervoor
dat de DC-spanning van het PV-systeem automatisch binnen 5 minuten tot een veilig
niveau wordt verlaagd wanneer het elektriciteitsnet uitvalt of wanneer de omvormer
wordt uitgeschakeld. Met onze optionele Rapid Shutdown-functie kunnen installateurs
SafeDC™ met één druk op de knop activeren, waardoor de geleiders binnen slechts 30
seconden worden teruggebracht tot een veilig spanningsniveau.

Real-time monitoring op paneelniveau
Een centraal onderdeel van ons veiligheidspakket is het monitoring- en alertsysteem,
dat installateurs een krachtig hulpmiddel biedt om hun PV-installaties te beheren.
Automatische, nauwkeurige meldingen over eventuele systeemproblemen helpen
potentiële veiligheidsrisico’s te voorkomen en maken snelle probleemoplossing op
afstand en uitstekende bescherming van eigendommen mogelijk.

Uitzonderlijke efficiëntie met de S-serie
SolarEdge-systemen bieden meer van wat uw klanten zoeken - energie.
SolarEdge Power Optimizers verbeteren de prestaties van PV-installaties aanzienlijk
op lange termijn. Omdat ze de energieproductie van elk afzonderlijke paneel
controleren en monitoren, beperken Power Optimizers de vermogensverliezen
die worden veroorzaakt door een mismatch van de panelen (bijv. als gevolg van
schaduw, vervuiling, veroudering van de panelen, enz.), ondersteunen alle daktypes en
maximaliseren het dakgebruik. Ze zijn zeer efficiënt (99,5%) en samen met individuele
MPPT per paneel stellen ze huiseigenaren in staat meer energie op te wekken. Zoals
altijd profiteren installateurs en huiseigenaren van real-time monitoring van de
prestaties op paneelniveau, die overal toegankelijk is met de SolarEdge-monitoring
apps.

SolarEdge Sense Connect biedt installateurs

Opsporing van
potentiële thermische
gebeurtenissen

Opsporing ter plaatse
van fouten in de
installatie

Snelle vaststelling
van de plaats van een
defecte verbinding

Automatische
uitschakeling van de
omvormer

Voordelen die u verwacht van SolarEdge
25 jaar garantie op Power Optimizers
Solide en betrouwbare technologie
Geavanceerde, ingebouwde veiligheid
Hogere energieproductie van het systeem

Over SolarEdge
SolarEdge is wereldmarktleider op het gebied
van smart energy technologie. Door gebruik
te maken van eersteklas technische expertise
en een constante focus op innovatie, creëert
SolarEdge smart energy oplossingen ‘that power
our lives’ en die onze toekomstige vooruitgang
stimuleren.
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