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SolarEdge
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SolarEdge w liczbach

28
Obecność 
na rynkach

Pracowników
2,825

Firma 
produkująca 
falowniki PV1#

21.0GW
Dostarczonych systemów na 
całym świecie 

>1.75M
Monitorowanych 
systemów w Portalu 
Monitoringu

2.6M
Dostarczonych 
falowników 

61.7M
Dostarczonych 
optymalizatorów

$338.1M 
Przychody Q3 2020

356 Przyznanych 
Patentów i 318 
kolejnych zgłoszeń 
patentowych



 

 

Globalny zasięg 

Notowana na 
amerykańskiej giełdzie 
spółka (NASDAQ: SEDG)

Ponad 35,000 
instalatorów

Obecność w 28 krajach

Regionalne wsparcie 
serwisowe

Systemy zamontowane w 
133 krajach



 

 

5

R&D and Manufacturing Capabilities
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2019

Globalny rynek falowników PV

2017

Światowe rankingi dostawców falowników PV (Przychody w $)

Firma Poz .
Huawei 1

SMA 2

Sungrow 3

SolarEdge 4

Enphase Energy 5

ABB 6

Schneider Electric 7

Omron 8

Fronius 9

Goodwe 10
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Firma Poz.
SolarEdge 1

SMA 2

Huawei 3

Enphase Energy 4

Sungrow 5

Fronius 6

Power Electronics 7

ABB 8

Growatt 9

Omron 10

1

2014
Firma Poz.

SMA 1

ABB 2

Omron 3

TEMIC 4

Tabuchi 5

Schneider 
Electric

6

Enphase Energy 7

Sungrow 8

Huawei 9

SolarEdge 10
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Źródło: IHS PV Inverter Market tracker 2015-20



 

 

Wychodząc po za fotowoltaikę
SolarEdge rozszerzył swoją działalność poza energię słoneczną, przejmując następujące 
spółki:

Gamatronic: twórca rozwiązań w zakresie zasilania awaryjnego
Kokam: wiodący dostawca ogniw litowo-jonowych, akumulatorów i rozwiązań do 
przechowywania energii z Korei Południowej
SMRE: dostawca innowacyjnej zintegrowanej technologii układu napędowego i 
elektroniki do pojazdów elektrycznych
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Jeden falownik do wszystkich zastosowań

Jeden do wszystkiego 
Jedyny falownik integrujący wiele funkcji na jednej 
platformie: PV + magazynowanie + ładowanie EV + 
inteligentne urządzenia energetyczne + pomiar energii

100% elastyczności
Modułowy, skalowalny i gotowy na przyszłe 
wymagania 

Niezrównana wydajność
Rekordowa wydajność, istotne kwestie 
bezpieczeństwa systemu i trwałość
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Jak działa energia słoneczna?
Moduły fotowoltaiczne (PV) przechwytują i 
przekształcają światło słoneczne w czysty prąd stały 
(DC)

Falownik solarny zamienia energię elektryczną prądu 
stałego generowaną przez moduły na prąd zmienny AC 
(AC)

Falownik optymalizuje również produkcję energii 
słonecznej na poziomie systemu i współdziała z siecią 
elektroenergetyczną
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 1. moduły PV 2. Falownik 3. Sieć elektryczna



 

 

System PV SolarEdge
Każdy moduł jest podłączony do optymalizatora 
mocy

Optymalizatory mocy to układy elektroniczne, 
które optymalizują produkcję energii słonecznej

Falownik SolarEdge konwertuje tylko prąd stały 
na prąd zmienny zgodny z siecią i oddziałuje z 
siecią

Platforma monitorowania wizualizuje wydajność 
każdego modułu w systemie
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Optymalizator mocy

FalownikPlatforma monitoringu



 

 

Jeden falownik na moduł

Optymalizacja na poziomie 
modułu

Ograniczona skalowalność

Jeden falownik na cały system

Brak optymalizacji na poziomie modułu

Brak inteligencji na poziomie modułu

Uproszczony falownik 
centralny

Optymalizacja na poziomie 
modułu

Poprawiona skalowalność

Innowacyjna architektura 

 Koszt i skalowalność
 Wątpliwa niezawodność
 Monitorowanie wymaga dodatkowego 

sprzętu

 Straty energii
 Ograniczone wykorzystanie dachu
 Brak monitorowania na poziomie 

modułu
 Zagrożenia bezpieczeństwa11



 

 

Magazynuj nadwyżkę energii 

Zmaksymalizuj swoją niezależność energetyczną

Rozwiązanie SolarEdge

12
Platforma monitoringu

Smart Modules

Falowniki

StorEdge

gniazdkoStycznik lub 
przekaźnik

Sterowanik 
grzałki CWU

Urządzenia SmartUrządzenia Smart Falownik z 
ładowarką

Optymalizator 
mocy



 

 

Zalety rozwiązań 
SolarEdge
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Kluczowe zalety systemów SolarEdge
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Maksymalne wykorzystanie 
przestrzeni przy minimalnym 
czasie projektowania

Bezpieczeństwo podczas 
instalacji, konserwacji, 
gaszenia pożarów i innych 
sytuacji awaryjnych

Pełna widoczność 
wydajności systemu i zdalne 
rozwiązywanie problemów

Zwiększony uzysk energii i 
szybszy zwrot z inwestycji 
dzięki MPPT na poziomie 
modułu

Więcej energii Niższe koszty 
utzrzymania i serwisu

Wyższe 
bezpieczeństwo 

Łatwiejsze 
projektowanie



 

 

Więcej energii
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Niezgodność modułu powoduje straty energii
Tradycyjne falowniki wykonują MPPT (śledzenie maksymalnego punktu mocy) dla całego ciągu

Ze względu na niedopasowanie modułów słabsze moduły wpływają na wyjście całego ciągu, 
zmniejszając moc wyjściową innych modułów lub omijając

Wszystkie moduły w tym samym ciągu działają z tym samym prądem, niezależnie od ich 
indywidualnego MPP

Niedopasownie modułu  straty energii 16



 

 

Niedopasownie modułów 
W tradycyjnym systemie PV każdy rodzaj niedopasowania między modułami powoduje straty mocy

Optymalizatory mocy SolarEdge eliminują te straty mocy, aby zmaksymalizować produkcję energii
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Uszkodzenia w 
transporcie

Różne 
nachylenie i 
orientacja

Niedopasowanie 
termiczne

Zacienienie
(obecne i w 
przyszłości)

Zabrudzenia Tolerancja 
producenta 



 

 

Niższe koszty 
utzrzymania i 
serwisu
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Zaawansowany monitoring 
Pełna widoczność działania systemu

Monitoruj przez cały czas wydajność każdego z modułów w 
systemie

Zawsze i wszędzie
Otrzymuj aktualizacje stanu wydajności systemu w dowolnym 
momencie z urządzenia mobilnego

Łatwiejsze usuwanie usterek

Dłuższy czas pracy system  
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Redukcja kosztów utrzymania 
Błędy zarówno dla falownika jak i 
optymalizatorów

Wiedz zanim pojedziesz:
Identyfikacja słabej wydajności 

Wykorzystanie wykresów to analizy 
wydajności 

Mniej wyjazdów na instalację oraz mniej 
prac na niej
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Większe 
bezpieczeństwo
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Znaczenie bezpieczeństwa w fotowoltaice
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Miliony systemów fotowoltaicznych są instalowane na całym świecie i są one 
ogólnie bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla ludzi ani mienia

Maksymalizacja bezpieczeństwa PV leży w interesie wszystkich interesariuszy 
systemu 

Ochrona ludzi i mienia zawsze musi być priorytetem nr 1

Unikanie pożarów PV zapobiega negatywnemu odbiorowi branży fotowoltaicznej

Zmniejszanie zagrożeń bezpieczeństwa prowadzi do wydłużenia czasu pracy 
systemu i wyższej produkcji energii

Pomaga spełnić wymagania ubezpieczycieli oraz uzgodnień p.poż 

W przypadku wielu zastosowań przemysł nie czekał na nowe przepisy 
aby wprowadzić ulepszone środki bezpieczeństwa, np. poduszki 
powietrzne w samochodach zostały wprowadzone przed wejściem 
w życie przepisów

Podobnie jak w przypadku ocen bezpieczeństwa samochodów, 
systemy fotowoltaiczne można również klasyfikować zgodnie z 
ich poziomem bezpieczeństwa



 

Wyznaczanie 
standardów 
bezpieczeństwa

Staraj się minimalizować ryzyko pożaru dla 
wszystkich domowych i komercyjnych 
instalacji PV

Pionierskie rozwiązania w zakresie 
bezpieczeństwa PV, które wykraczają poza 
istniejące wymagania bezpieczeństwa 
branżowego



 

 

Nie możesz wyłączyć słońca
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Systemy fotowoltaiczne nadal generują wysokie napięcie 
DC po odłączeniu od sieci prądu przemiennego AC

Napięcie w połączonych szeregowo systemach 
domowych i komercyjnych może osiągnąć wartość 
nawet 600-1500V.

Jest to potencjalnie niebezpieczne dla instalatorów 
podczas instalacji oraz konserwacji i utrzymania 
systemu 

Strażacy często odcinają zasilanie budynku, aby 
zapewnić im bezpieczne środowisko do działania

Wysokie napięcie DC ogranicza bezpieczną pracę w 
sytuacjach awaryjnych

NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE DC



 

 

SolarEdge - zwiększone bezpieczeństwo
W przypadku SolarEdge, kiedy zasilanie jest wyłączone, 
przewody DC są automatycznie odłączane od zasilania, aby 
chronić ludzi i mienie

Rozwiązanie inwertera SolarEdge spełnia najbardziej 
zaawansowane europejskie normy bezpieczeństwa *
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* Posiada certyfikat zgodności z normą IEC 60947 jako element odłączający pomiędzy falownikiem fotowoltaicznym a 
generatorem fotowoltaicznym oraz z normą VDE 2100 w przypadku pożaru lub konserwacji



 

 

Pełny pakiet bezpieczeństwa SolarEdge
SolarEdge jest liderem w branży w zakresie bezpieczeństwa, wykorzystującym technologię na wielu 
płaszczyznach, spełniając najbardziej zaawansowane międzynarodowe standardy

Zapewnia możliwość 
wykrycia i zakończenia 

łuku poprzez 
wyłączenie falownika

Ochrona przed 
łukiem elektrycznym

Umożliwia szybkie 
rozładowanie przewodów 
do bezpiecznego poziomu 

napięcia

Szybkie wyłączenie
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Zapewnia obniżenie 
napięcia prądu stałego 

systemu do bezpiecznego 
poziomu po wyłączeniu 

systemu

SafeDCTM

Wysyła automatyczne 
powiadomienia o 

problemach z systemem, 
zapobiegając potencjalnym 

zagrożeniom bezpieczeństwa

Monitorowanie 
na poziomie modułu



 

 

Łatwiejsze 
projektownie 
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Elastyczne projektowanie 

Równoległe łańcuchy o nierównych długościach Wiele orientacji w jednym łańcuchu

Różne moce znamionowe w jednym łańcuchu Dłuższe łańcuchy

30
0W

35
0W

29
5W

33
0W
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Designer
Jak projektować za pomocą 
Online Designer SolarEdge



 

 

Co to jest Desinger?
Darmowe profesjonalne narzędzie do projektowania PV

Planuj, buduj i sprawdzaj poprawność systemów 
SolarEdge od początku do instalacji

W pełni zintegrowany z ekosystemem SolarEdge

Zapewnia interaktywne informacje zwrotne od 
użytkowników w całym procesie tworzenia

Pomaga instalatorowi obniżyć koszty projektowania PV 
i zawrzeć więcej ofert

https://designer.solaredge.com 
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https://designer.solaredge.com/


 

 

Dlaczego warto korzystać z Designer?

Ulepszone wrażenia 
projektowe

Zamknij więcej ofertOszczędzaj czas i 
pieniądze



 

 

Oszczędzaj czas i pieniądze
Bezpłatnie dla instalatorów SolarEdge

Używaj zdjęć satelitarnych, nie musisz odwiedzać witryny

Skróć czas projektowania
Usprawniony i intuicyjny proces projektowania

Automatyczny projekt struny

Natychmiastowa walidacja projektu

Łatwy eksport do Portalu Monitoringu 

Projekt zatwierdzone zapewnia zachowanie gwarancji 

Łatwe współdzielenie projektów między osobami w firmie

32
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This power point presentation contains market data and industry forecasts from certain third-
party sources. This information is based on industry surveys and the preparer’s expertise in the 
industry and there can be no assurance that any such market data is accurate or that any such 
industry forecasts will be achieved. Although we have not independently verified the accuracy of 
such market data and industry forecasts, we believe that the market data is reliable and that the 
industry forecasts are reasonable.

Version #: V.1.0

Cautionary Note Regarding Market Data & Industry Forecasts

Thank You!
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