
De intelligente oplossing voor scholen 

Door SolarEdge power optimizers aan te 
sluiten op zonnepanelen worden de PANELEN 

INTELLIGENT en zorgen voor SUPERIEURE 
VEILIGHEID en MEER VERMOGEN 



 SolarEdge voor uw gemoedsrust 

GRATIS CLOUD-GEBASEERD MONITORING PLATFORM

SUPERIEURE VEILIGHEID

 PV-systemen zijn veilig en vormen geen gevaar 
voor mens en eigendom

 Echter, bij een traditionele omvormer staan de 
PV-kabels, zolang de zon schijnt, onder hoge 
DC-spanning  

 Met SolarEdge zal de DC-spanning 
automatisch afschakelen wanneer de AC-
spanning uitstaat voor maximale veiligheid 
voor installateurs, onderhoudspersoneel, 
brandweerlieden en eigendom

 Voldoet aan strenge EU-veiligheidsnormen IEC 
60947 & VDE 2100-712

Volledig zicht op de systeemwerking 
 Elk paneel wordt afzonderlijk gecontroleerd om te allen tijde optimale prestatie te garanderen.
 Paneelproblemen worden nauwkeurig gelokaliseerd op een virtuele plattegrond ten behoeve van 
snelle en makkelijke probleemoplossing.

 Gebruikers kunnen de real-time systeemprestaties altijd en overal monitoren met behulp van 
gratis applicaties voor iOS en Android.

Ervaar de kracht van de zon
 De opbrengstgegevens van het PV-systeem zijn toegankelijk voor leraren, leerlingen en bezoekers. 
 Dag-, week-, maand- en jaargegevens kunnen vergeleken worden met prestaties uit het verleden 
en met weersomstandigheden. 

 De milieuvoordelen worden weergegeven als vrachtwagenladingen bespaarde CO2-uitstoot, 
vergelijkbaar aantal geplante bomen en gloeilampen die van stroom worden voorzien. 



 Wek meer vermogen op; bespaar meer geld

Sneeuw Vogelpoep Bladval
Mogelijke toekomstige 

beschaduwingProducttolerantie

MAXIMAAL VERMOGEN UIT ELK PANEEL 

LEVENSDUURGARANTIE VAN HET SYSTEEM 

 Power optimizers: 25 jaar garantie.
 Omvormer: 12 jaar standaard garantie, uit te breiden naar 
20/25 jaar.

 Monitoring: gratis voor de levensduur van het systeem. 

Traditionele omvormer SolarEdge-systeem 

In een PV-systeem heeft elk paneel een eigen maximum power point. Verschillen tussen panelen 
veroorzaakt vermogensverlies. Bijvoorbeeld: 

Bij traditionele omvormers vermindert het zwakste paneel de prestatie van alle panelen.  
Met SolarEdge produceert elk paneel maximaal energie en wordt vermogensverlies voorkomen.

Vervuiling



 De intelligente oplossing voor scholen

P600, P700 2-to-1 
Power Optimizer

15kW-33.3kW 
Omvormer

Controle- en 
communicatie-gateway

MPPT op moduleniveau – geen 
mismatch-verliezen 

Strings van ongelijke lengte, 
modules op meerdere 
oriëntaties en hellingshoeken  

Aan te sluiten op SolarEdge 
omvormer SE15k en groter
 
SafeDCTM – automatische 
spanningsafschakeling op 
moduleniveau 

Goedkoper ten opzichte van 
traditionele omvormers
 
Superieur rendement

Klein, lichtgewicht, makkelijk 
te installeren  

Ingebouwde communicatie-
gateway 

Volledig inzicht in uw 
systeemprestatie 
  
Problemen oplossen op 
afstand

Aansluiting van 
meerdere sensoren om 
de systeemprestaties te 
analyseren

SolarEdge 
Monitoring
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