
Comissionamento 
Despreocupado
Inversor Trifásico com 
Tecnologia Synergy até 
120kW

A nova geração de inversores SolarEdge Synergy tem o que é preciso para atender 
a todas as suas necessidades.

Visibilidade completa do sistema e comissionamento mais 
rápido para instalações fotovoltaicas comerciais e industriais

Reduza o tempo de instalação 
e minimize os custos com 
validação automática da 
instalação do sistema, mesmo 
antes da conexão com a rede

Simplifique as instalações e 
a manutenção com unidades 
modulares, idênticas e leves

Reforce a segurança do sistema 
através dos sensores térmicos 
integrados nos blocos terminais CC 
e CA e SPDs tipo 2 monitorados e 
substituíveis em campo

Maximize a performance do sistema: 
175% de sobredimensionamento, 
potência até 120kW para redes 480V 
e retificador de PID noturno integrado



Instalação Simplificada

Comissionamento com Segurança
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Unidades Synergy
   Cada unidade tem dimensões idênticas para fácil 

operação, manutenção e logística
   Leve (32 kg) e fácil de carregar  

Synergy Manager
   Uma interface única de gerenciamento que coordena 

todo o sistema do inversor
   Pesando apenas 18kg para facilitar a instalação, contém 

cabos CC e CA, SPDs e placa de comunicação
   Manutenção fácil: não há necessidade de abrir as tampas 

das Unidades Synergy para configuração ou manutenção 

Com o inovador recurso de pré-comissionamento, 
ative o sistema muito antes de conectá-lo à rede, 
utilizando um carregador portátil USB que permite 
executar facilmente a validação da instalação 
diretamente do seu smartphone usando o SetApp.
   Minimize o tempo de permanência no local 

da instalação e reduza custos do projeto com 
instalação e comissionamento mais rápidos e 
otimizados

   Solucione quaisquer problemas, mesmo antes 
que a rede CA esteja conectada

   Veja relatórios detalhados do progresso para 
cada instalação    

Mais informações 
online Assista ao vídeo
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Escolha a solução de inversor que coloca o poder nas suas mãos
   Aproveite a visibilidade detalhada da instalação para uma experiência de comissionamento clara e 

objetiva
   Leve a segurança fotovoltaica para o próximo nível e proteja melhor o investimento dos seus clientes
   Aproveite os benefícios da combinação de maior potência e facilidade de instalação
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