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Otimizadores de Potência Exportados (Cumulativo)
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Recebeu 
aproximadamente 30 
prêmios de organizações 
renomadas incluindo Red 
Herring, Frost & Sullivan, 
Intersolar, Stratus Award e 
o Edison AwardsTM.

SolarEdge - Institucional

Sobre a SolarEdge
Em 2006, a SolarEdge desenvolveu uma solução de inversores inteligentes que mudou a forma como 
a energia é captada e gerenciada nos sistemas fotovoltaicos. Hoje somos o líder global na tecnologia 
de energia inteligente de alto desempenho. Desenvolvendo habilidades de engenharia excepcionais e 
com um incansável foco em inovação, desenvolvemos produtos e soluções de energia inteligente que 
empoderam as nossas vidas e impulsionam o progresso.

Visão
Nós acreditamos que 
o aperfeiçoamento 
contínuo nas formas 
que produzimos e 
consumimos energia 
acarretará num futuro 
melhor para todos nós.

Confiabilidade Do 
Produto
  25 anos de garantia para os 

otimizadores de potência e 12 anos 
para os inversores, podendo ser 
estendida para 20 anos

  Os produtos e componentes 
SolarEdge são submetidos a 
rigorosos testes e são avaliados em 
câmaras de teste

  A estratégia de confiabilidade inclui 
circuitos integrados para aplicação 
específica (ASIC) patenteados

Embarques desde 
2010
  Mais de 1,5 milhão 

de inversores foram 
exportados

  A plataforma de 
monitoramento 
SolarEdge acompanha 
continuamente 
centenas de milhares de 
instalações no mundo

Elegibilidade Para
Financiamento Bancário
  Aprovada pelos principais bancos e 

instituições financeiras em todo o mundo
  SolarEdge (SEDG) está cotada na NASDAQ
  O nosso poder financeiro e estabilidade 

combinados a nossa tecnologia de ponta, 
nos tornam a um dos maiores fabricantes 
de inversores residenciais do mundo

A SolarEdge No Mundo
  Sistemas instalados em mais de 130 países 

entre os cinco continentes.
  As vendas são realizadas através dos 

principais integradores e distribuidores.
  Call centers “Follow the sun”
  Equipes locais de vendas, assistência, 

marketing e especialistas em treinamento
  Capacidades de fabricação global com 

empresas fabricantes de produtos 
eletrônicos de nível 1

Patentes
A SolarEdge 
possui um amplo 
portfólio de 
patentes, sendo 
que muitas delas 
foram premiadas. 
Há ainda centenas 
de pedidos 
de patentes 
adicionais.

Responsabilidade
Social Da Empresa
Como líder global em tecnologias 
inteligentes de energia, a SolarEdge 
está comprometida com um mundo 
sustentável e está em total conformidade 
com os padrões internacionais de 
qualidade e controle, conduta ética e 
proteção ambiental.
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A Importância da Escolha do Inversor

Embora os inversores representem 
aproximadamente 10% do custo do 
sistema, eles: 
  Gerenciam 100% da produção do 

sistema
  Influencia em até 20% no custo do 

sistema
  Controlam as despesas de 

Operação e Manutenção através 
da gestão do sistema fotovoltaico

Portanto, a escolha do inversor é 
fundamental para o desempenho 
financeiro de longo prazo de um 
sistema fotovoltaico, porque
pode maximizar a produção de 
energia e reduzir os custos ao longo 
da vida útil do sistema.

* Com base na análise de Mercado SolarEdge, assumindo 
custo total de ~€1/Wp

Inversor

Outros

Custo Insumos Módulos

Custo Manutenção & 
Operação

Margem EPC

Composição dos custos de 
um sistema fotovoltaico 
comercial*

7% 10%7%

7%
60% 1%

14%

10%
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Máxima Produção de Energia em 
Instalações Comerciais

Tolerância de Fabricação
A tolerância de potência de saída garantida pelos 
fabricantes de módulos pode variar muito. Uma 
variação padrão de 3% é suficiente para resultar em 
aproximadamente 2% de perda de energia.

Exemplos de mismatch de potência em instalações 
comerciais:

Inevitável em instalações comerciais, o mismatch entre os módulos ocorre quando os módulos em uma 
string possuem diferentes Pontos de Máxima Potência (MPPs). Resultante de uma variedade de fatores, 
o mismatch diminui a produção da energia de toda a string.

Folhas Neve SujeiraFezes de 
animais

Sombreamento 
(atual e futuro)A solução do inversor otimizado SolarEdge atenua as perdas de energia causadas pelo mismatch do 

módulo para a máxima geração de potência de cada módulo. Com a SolarEdge, os módulos mais fortes 
não são afetados pelos módulos mais fracos.

Inversor de String Convencional

  MPPT por string – todos os módulos operam 
na mesma corrente, independentemente do 
seu MPP individual

  Os módulos mais fracos reduzem o 
desempenho de todos os módulos na string 
ou são desconsiderados

  Perdas de energia devido ao mismatch do 
módulo

  MPPT por módulo – corrente e tensão 
ajustadas por módulo

  Energia máxima produzida e rastreada por 
módulo individualmente

  2%-10% mais energia do sistema FV

Solução do Inversor Otimizado SolarEdge

Vmpp
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Tolerância de 
potência de saída 
garantida pelos 
fabricantes de 
módulo varia entre 
0~+3%

Degradação Desigual do 
Módulo
O desempenho do módulo pode 
degradar até 20% ao longo de 20 
anos. Contudo, cada módulo tem uma 
depreciação diferente o que acarreta 
em mismatch de envelhecimento.

Source: A. Skoczek et. al., “The results of performance measurements of field-
aged c-Si photovoltaic modules”, Prog. Photovolt: Res. Appl. 2009; 17:227–240

Pior módulo

Melhor módulo
Lote

Média

Sujeira, Sombreamento e Folhas
A sujeira no módulo, devido à poeira, excrementos de pássaros ou folhas contribui para o mismatch 
entre os módulos e as strings.
Embora possa não haver obstrução durante a instalação do sistema, durante a sua vida útil, uma árvore 
poderá crescer ou uma estrutura poderá ser erguida e criar áreas de sombreamento.
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Flexibilidade de Projeto

Mais Energia
Com a otimização da potência a nível módulo e máxima flexibilização no desenho, mais módulos podem 
ser instalados no telhado, possibilitando o retorno do investimento em menor prazo de tempo. Os 
otimizadores de potência SolarEdge permitem a instalação de:

Módulos em áreas com incidência parcial de sombra; Strings com tamanhos variáveis;
Strings em múltiplas orientações e diferentes águas do telhado.

Redução do Custo com Insumos
Até 15kW por string permite mais módulos por string. Isto acarreta em menos strings por inversor e, 
portanto, menos cabos, combiner boxes e fusíveis

Inversor CC Otimizada SolarEdge Inversor Tradicional

Inversor Convencional  
149.5kW CC

SolarEdge 200 kW CC
34% mais 
energia
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Gerenciamento do Sistema Fotovoltaico 
e Monitoramento a Nível Módulo

Com a queda dos preços dos equipamentos e como os tamanhos dos sistemas tendem a aumentar, os 
projetos fotovoltaicos são vistos cada vez mais como oportunidades seguras de investimento de longo 
prazo. Como qualquer ativo financeiro, os sistemas fotovoltaicos devem ser monitorados e gerenciados 
para render todo o seu potencial.

Os inversores convencionais oferecem informações limitadas, tais como monitoramento a nível da 
string ou do sistema que podem indicar baixo desempenho do arranjo e um pouco mais. Isto significa 
altas despesas e tempo de inatividade do sistema para enviar técnicos especializados para solucionar 
problemas no site. 

A solução de Inversor Otimizado da SolarEdge oferece monitoramento avançado e gestão do sistema 
fotovoltaico. Os otimizadores de potência rastreiam constantemente o Máximo Ponto de Potência (MPP) 
e reportam, em alta resolução, os dados sobre o desempenho do módulo. 

A plataforma de monitoramento 
SolarEdge transforma o processo de 
O&M de manual e dispendioso para 
um serviço automatizado e imediato, 
garantindo que toda o planta 
esteja operando no melhor da sua 
capacidade o tempo todo.

Sistema SolarEdge 145kW, Holanda, 
instalado por New Energy Systems

10% Sobrecarga

15% Monitoramento
e Relatório

30% 
Manutenção
Corretiva

45% Manutenção
Preventiva

10% Economia
SolarEdge

5% Economia
SolarEdge

5% Economia
SolarEdge

20%
Economia
SolarEdge
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Gestão do Sistema Fotovoltaico com 
Monitoramento a Nível de Módulo

1. Monitoramento remoto em tempo real do módulo, da string e dos níveis do sistema

Características da Plataforma de Monitoramento SolarEdge:

2. Rastreamento analítico abrangente e relatórios de produção de energia, tempo de funcionamento 
do sistema, relação de desempenho e desempenho financeiro

3. Alertas automáticos e pontuais para detecção de falhas imediata, manutenção precisa e resposta 
imediata. Os alertas mostram o local específico, a descrição e o status do problema. Os alertas 
de limite de energia podem ser estabelecidos para detectar os módulos com baixo desempenho. 
Configurações sob medida disponíveis para hora do dia e offset do nascer ao por do sol.

Relação de desempenho – Análise e rastreamento 
da relação de desempenho do sistema

Painel de controle – A produção de energia é exibida 
por dia, semana, mês, ano e vida-útil

O layout lógico exibe a conectividade elétrica entre 
os módulos, as strings e o inversor

O layout hierárquico exibe o agrupamento dos 
componentes por inversor

4. A função “tempo de uso” permite aos proprietários do sistema definir as tarifas nos 'horários de 
ponta' e 'fora ponta', permitindo verificar a geração monetária esperada. Isto pode ser usado como 
uma indicação do Retorno do Investimento dos sistemas.
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Gestão do Sistema Fotovoltaico com 
Monitoramento a Nível de Módulo

5. Visualização remota e precisa dos problemas, para resolução rápida e eficiente com redução 
de vistas ao site, e com menor tempo de duração. Exemplos de fatores que implicam em baixo 
desempenho dos módulos:

 Falha de Diodo de Bypass

 Sujeira

É fácil identificar a falha de diodo de bypass com os gráficos de tensão a nível de 
módulo. O módulo com defeito produz apenas 2/3 da tensão (5/6 neste caso do 
otimizador de potência conectado a dois módulos).

 Degradação Induzida pelo Potencial (PID)

Observando os módulos dentro da string, é possível ver 
o aumento da degradação de potência através do polo 
negativo.

Não há necessidade de enviar técnicos ao telhado – a 
tensão do módulo é medida remotamente.

Após a limpezaAntes da limpeza

6. A função de monitoramento do consumo mostra dados sobre o consumo de eletricidade, produção 
fotovoltaica e autoconsumo. Esta função está integrada em todos os inversores SolarEdge e requer 
apenas uma conexão do Medidor Modbus SolarEdge.
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Segurança Intensificada

Com milhões de sistemas fotovoltaicos (FV) instalados no mundo, esta tecnologia está projetada para 
ser relativamente segura e confiável. Porém, como as instalações fotovoltaicas tradicionais podem 
alcançar tensões tão altas quanto 1.500 VCC, precauções devem ser tomadas para garantir a segurança 
das pessoas e dos sistemas. Desligar o inversor ou o circuito de C.A. interrompe o fluxo da corrente, 
mas os riscos de surtos permanecem, uma vez que a tensão CC nos cabos da string permanece alta 
enquanto o sol estiver brilhando. Além disso, há a possibilidade de falhas do arco elétrico, que podem 
resultar em incêndio e se tornar uma ameaça às pessoas e às instalações nas proximidades do sistema 
fotovoltaico.
O sistema SolarEdge fornece uma solução de segurança superior tanto para riscos de surtos como 
de incêndio.

SafeDC™
SafeDC™ é um mecanismo de segurança embutido a nível módulo que minimiza o risco de surtos. 
Para manter a tensão da string abaixo dos níveis de risco, os otimizadores de potência são projetados 
para mudar para o modo de segurança automaticamente, no qual a tensão de cada módulo será 
reduzida para 1V em qualquer destes casos:
  Durante a instalação, quando a string estiver desconectada do inversor ou o inversor estiver 

desligado;
  Durante a manutenção ou situação de emergência, quando o inversor ou a conexão CA estiverem 

desligados;
  Quando os sensores de temperatura dos otimizadores de potência detectarem uma temperatura 

acima de 85 ˚C.
O mecanismo SafeDC™ SolarEdge possui certificação na Europa como um interruptor CC de acordo 
com as normas IEC/EN 60947-1 e IEC/EN 60947-3, e pelos padrões de segurança VDE AR 2100-712 e 
OVE R-11-1.

Detecção e Interrupção da Falha de Arco Elétrico
Os inversores SolarEdge possuem uma proteção embutida projetada para mitigar os efeitos de algumas 
falhas de arco elétrico que possam apresentar um risco de incêndio, em conformidade com o padrão 
de detecção de arco UL1699B. Atualmente não há regulamentação de detecção de arco elétrico 
comparável na Comunidade Europeia e, portanto, os inversores SolarEdge, não destinados ao mercado 
americano, podem detectar e interromper os arcos elétricos conforme definido pela norma UL1699B. 
Além do reinicio manual, um mecanismo de reconexão automática pode ser habilitado durante o 
comissionamento do sistema.

Este gráfico representa um 
desligamento automático da 
string. 

Como demonstrado, 
a corrente é desligada 
imediatamente quando a 
corrente CA ou o inversor 
estiverem desligados. A tensão 
da string é reduzida para um 
valor seguro.

Safe Vdc

Idc

Vdc

Desligamento do inversor
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Compatibilidade Futura e Garantia

Sistema SolarEdge de 756 kWp, Farmington, IL, 
instalado por Clean Energy Design Group, Inc

Como parte do planejamento de gestão do sistema fotovoltaico, é importante considerar custos futuros 
que possam impactar no retorno do investimento de um sistema fotovoltaico. A solução do inversor 
otimizado SolarEdge minimiza efetivamente esses custos potenciais.

Compatibilidade futura elimina estoques caros de módulos para reposição.
  Substituição: a SolarEdge permite módulos de diferentes tipos, potências e marcas na mesma string.
  Ampliação: novos otimizadores de potência podem ser utilizados na mesma string com modelos 

mais antigos.

A SolarEdge oferece garantia de 25 anos para os otimizadores de potência e 12 anos para o inversor, e 
monitoramento gratuito por 25 anos. A SolarEdge oferece garantia estendida a preços atrativos.

A SolarEdge fornece substituição do inversor a baixo custo fora da garantia
  aproximadamente 40% a menos do que os inversores convencionais

Os produtos possuem certificação de resistência à amônia – adequados para áreas 
agrícolas

Inversores Trifásicos
15kVA - 100kVA

Otimizadores de Potência
600W - 850W

Plataforma de 
Monitoramento

25
ANOS DE 

GARANTIA

12-20
ANOS DE 

GARANTIA
25

GRÁTIS POR

ANOS



23solaredge.com22 Proposta Comercial SolarEdge

Maior Valor de Vida Útil do Sistema

A solução do inversor otimizado SolarEdge oferece um melhor LCOE para a vida útil do sistema devido 
a maximização da produção de energia e aos custos reduzidos.
A solução do inversor otimizado SolarEdge maximiza a geração de energia a nível módulo, o que 
garante uma receita vitalícia maior dos sistemas fotovoltaicos. Enquanto o custo inicial da solução 
SolarEdge é geralmente levemente maior do que o sistema equivalente de inversor convencional, o 
custo total da instalação bem como o custo de manutenção durante a vida útil do sistema é muito 
menor. Isto faz com que a solução SolarEdge seja mais economicamente atrativa.

Faturamento 
Vida Útil

Custo da 
substituição 
do inversor

Custo de 
Operação e 

Manutenção – 
Vida Útil

Valor Vida 
Útil do 
Sistema

Custo 
Insumos 
Elétricos

+ - - - =

U
S 

D
ol

la
rs

 $

Sistema SolarEdge de 1.3MW, Arizona, USA, desenvolvido por AES 
Distributed Energy, Inc. (antiga Main Street Power), instalado por 
Rosendin Electric

Inversor Convencional Solução SolarEdge

Vida Útil do Sistema FV – Faturamento e Despesa
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Diagrama do Sistema Comercial

A solução SolarEdge consiste de inversores, otimizadores de potência e de uma plataforma de 
monitoramento. A tecnologia SolarEdge oferece captação de energia superior e gerenciamento 
do módulo através da conexão dos otimizadores de potência a nível de módulo. A habilidade para 
conectar dois módulos a um otimizador, combinado com a conversão CC para CA e a integração à rede 
centralizada em um inversor fotovoltaico simplificado mantém o custo da estrutura competitivo.

Commercial Gateway

Conexão de múltiplos sensores ambientais para 
analisar o desempenho do sistema

Configuração do Otimizador de 
Potência 2 para 1 P600-P850

  MPPT a nível módulo – não há perda de energia 
devido ao mismatch dos módulos

  Strings com comprimentos variáveis, módulos 
em múltiplas orientações e inclinações

  Compatível com os inversores SolarEdge SE15K 
e maiores

  SafeDC™ - desligamento de segurança 
automático a nível módulo

Plataforma de Monitoramento

  Visibilidade completa do desempenho do sistema
  Diagnóstico remoto de problemas
  Acesso gratuito pelo computador ou qualquer 

dispositivo móvel
  Comunicação com os otimizadores de potência 

através do cabo C.C. (PLC)

 
Inversor 15kVA – 100kVA

  Projetado especificamente para operar com 
otimizadores de potência

  Eficiência superior
  Fácil instalação, apenas duas pessoas são 

necessárias para instalar modelos com maior 
capacidade

  Ativação e comissionamento fácil, passo-a-
passo, através do app para celular SetApp

  Hardware de comunicação embutido, com 
GSM plug-in opcional

  Limite de exportação incorporada
  Caixa C.C. Integrada (opcional)
  Mini-DPS para o RS485 embutido (em 

unidades ≥ 50kVA)

Monitoramento de Performance

Calcula a taxa de desempenho da planta e 
mede as condições ambientais, usando sensores 
ambientais ou serviço baseado em satélite

Interação à Rede

Suporta controle de potência, por exemplo, limite 
de exportação zero, controle de potência ativa 
e reativa local e remota, controle do relé CA do 
inversor para proteção secundária da rede, baixa 
tensão e frequência (LVRT).

25
ANOS DE 

GARANTIA

12-20
ANOS DE 

GARANTIA

25
GRÁTIS POR

ANOS
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Comparativo de um Sistema de 300 kWp 
em Telhado

Comparativo de um sistema SolarEdge de 300kWp com um 
sistema idêntico de inversor string convencional

Comparação Insumos
Inversor String 
Convencional

Inversor Otimizado 
SolarEdge

Potência CC (kW) 300 300
Potência CA (kW) 248.4 248.4
Módulos (300W, 72-cell) 1,000 1,000
Inversores 9 3
Nr. de strings 54 27

Módulos por string 18/19 36/38

Cabo CC CU 1×6mm2 (m) 6,227 2,195
Cabo CA N2XY 4 x 16mm2 54 -
Cabo CA N2XY 4 x 35mm2 - 18
Conectores MC4 (1 par) 108 54
Data logger 1 -
Custo insumos 100% 33%
Economia custo insumos* 1.19 c/w

Diagrama do Cabeamento SolarEdge | Total de 27 strings

Diagrama do Cabeamento de um Inversor Convencional | Total de 54 strings

O sistema em Amsterdã, Holanda, compreende 1.000 módulos de 300Wp. Um sistema foi projetado
com 3 inversores SE82.8K SolarEdge e 500 otimizadores de potência P700 numa configuração 2:1. O
segundo sistema foi projetado com 9 inversores string convencionais de 27.6kW.
O modelo SE82.8K é um inversor trifásico com Tecnologia Synergy, que combina alta capacidade com
reduzido custo e tempo de instalação. O inversor compreende três pequenas e leves unidades; a
unidade principal é facilmente conectada às duas unidades secundárias. 

Comparação de Energia
O PVsyst foi utilizado para simular a produção de ambos os sistemas no ano 1 e no ano 20. A vantagem 
SolarEdge aumenta com o tempo devido à degradação desigual do módulo a qual aumenta o 
mismatch entre os módulos.

Inversor String 
Convencional

Sistema SolarEdge Vantagem SolarEdge

PVsyst produção ano 1 (MWh) 272.3 279.1 2.5%

PVsyst produção ano 20 (MWh) 242.9 257.2 5.9%

Comparação de Cabeamento

* Economia estimada dos insumos com base nos preços de mercado em €

Cabos dos Módulos Cabos de string
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Sistema de 300 kWp em Telhado - 
Comparação Diagrama Elétrico

Solução de Inversor Otimizado SolarEdgeSistema de Inversor String Convencional

Quadro Elétrico CA

Quadro Elétrico CA
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Comparativo de um Sistema 
de 1 MWp em Solo

Comparativo da solução SolarEdge de 1MWp com um 
sistema idêntico de inversor string convencional

Diagrama do Cabeamento de um Inversor Convencional | Total de 180 strings

Comparação de Cabeamento

Comparação Insumos
Inversor String 
Convencional

Inversor Otimizado 
SolarEdge

Potência CC (kW) 1,053 1,053
Potência CA (kW) 900 910.8
Módulos (260W, 72-cell) 4,050 4,050
Inversores 18 11
Nr. de strings 180 99
Módulos por string 22/23 40/42
Cabo CC CU 1×6mm2 (m) 7,347 5,244
Conectores MC4 (1 par) 360 198
Cabo CA NA2XY 4 × 95mm2 (m) - 747
Cabo CA NA2XY 4 × 70mm2 (m) 1,349 -
Datalogger 1 -
Custo insumos 100% 62%
Economia custo insumos* 0.4 c/w

* Economia estimada dos insumos com base nos preços de mercado em €

O sistema em Munique, Alemanha, compreende 4.050 módulos de 260Wp. Um sistema foi projetado
com 11 inversores SE82.8K SolarEdge e 2,025 otimizadores de potência P600 numa configuração 2:1.
O segundo sistema foi projetado com 18 inversores string convencionais de 50kW.
O modelo SE82.8K é um inversor trifásico com Tecnologia Synergy, que combina alta capacidade com
reduzido custo e tempo de instalação. O inversor compreende três pequenas e leves unidades; a
unidade principal é facilmente conectada às duas unidades secundárias. 

Comparação de Energia
O PVsyst foi utilizado para simular a produção de ambos os sistemas no ano 1 e no ano 20. A vantagem 
SolarEdge aumenta com o tempo devido à degradação desigual do módulo a qual aumenta o 
mismatch entre os módulos.

Inversor String 
Convencional

Sistema SolarEdge Vantagem SolarEdge

PVsyst produção ano 1 (MWh) 1,159 1,182 2%

PVsyst produção ano 20 (MWh) 1,036 1,090 5.2%

Diagrama do Cabeamento SolarEdge | Total de 99 strings

Cabos dos módulos Cabos de string
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Sistema de 1 MWp em Telhado 
Comparação Diagrama Elétrico

Sistema de Inversor String Convencional Solução de Inversor Otimizado SolarEdge

Quadro Elétrico CA
Quadro Elétrico CA
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Aplicações Comerciais CLIQUE NOS ÍCONES VERMELHOS PARA SABER MAIS SOBRE CADA PRODUTO
Para ver online, use o QR Code ou copie o link: solared.ge/offering-BR

Soluções Fotovoltaicas
Comerciais

Otimizadores de 
Potência

Otimização a nível de módulo 
com configuração 2:1 

P600-P850

Acessórios RS485
Mais possibilidades de 

interconexão; maior segurança 
para o equipamento

Comunicação Sem-Fio
Diversas opções para conexão 

sem fio dos inversores ao 
Monitoramento e à internet

Medidores de Energia 
e Sensores de Corrente
Permite monitoramento de alta 

precisão de consumo/ geração, e 
limitação de potência injetada

Plataforma de 
Monitoramento

Visibilidade do sistema a nível 
de módulo, em tempo real, sem 

custo 

Inversores Trifásicos
9,9kW-26,4kW

Gateway Comercial
Expande as possibilidades de 

monitoramento e controle dos 
sistemas SolarEdge

Monitoramento de 
Performance

Cálculo da “Performance Ratio” 
do sistema fotovoltaico e 
medição climatológica

Inversores Trifásicos 
com tecnologia 

Synergyy
Combina alta potência e facilidade 

de instalação 45,7kW-100kW

DatasheetDatasheet: 
Wi-Fi

Datasheet: 
ZigBee

Datasheet: 
GSM

Datasheet

Datasheet: 
Para redes 220/127 Vca, 

380/220 Vca

Datasheet: 
Para redes 220/127 Vca, 

380/220 Vca, 480/277 Vca 

Vídeo

Catálogo: 
Instaladores e 

EPCistas

Vídeo

Folheto: 
Proprietários 

de ‘Solar’

Catálogo: 
Investidores

VídeoDatasheet

Datasheet:
RS485

Datasheet: 
Mini-DPS-RS485

Folheto: 
PR via Satélite

Datasheet:
Sensores 

ambientais

http://solared.ge/offering-BR
https://www.solaredge.com/sites/default/files/solaredge_wnd_modbus_meter.pdf
http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-wifi-solution-wireless-communication-datasheet.pdf
http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-zigbee-kit-wireless-communication-datasheet.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/cellular_GSM_modem_datasheet_row.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/commercial_gateway_datasheet.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_three_phase_inverters_prt_bra.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_synergy_three_phase_inverters_prt_bra.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=l9i4Gvj6TsM
https://www.solaredge.com/sites/default/files/commercial_catalogue_prt_bra.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-oe-Ma6bk-o&t=1s
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-system-owner-brochure.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_investors_catalogue_prt_bra.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-hqROICaI7c
http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-p-series-commercial-add-on-power-optimizer-datasheet.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/RS485_port_expansion_datasheet_row.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/RS485_Surge_Protection_Device.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/satellite_based_performance_ratio_eng.pdf
http://www.solaredge.com/sites/default/files/se_sensor_datasheet.pdf
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Instalações Comerciais: Informações
para Pedidos 
Contate o distribuidor SolarEdge local para maiores informações

Part Number Descrição

Inversores Trifásicos; 12 Anos de Garantia
Para inversores com display

SE17K-BR000NNN2 Inversor Trifásico, 17kW @220/380 Vac, 9,9kW @127/220 Vac, 
(-20 °C)

Para inversores sem display, suportando o aplicativo móvel Inverter SetApp

SE27.6K-BR000BNN4
Inversor Trifásico, 26,4kW 
@220/380 Vac, 15,2kW 
@127/220 Vac, (-40 °C)

A ativação, a configuração e o 
comissionamento do inversor 
agora são realizados por meio 
do aplicativo móvel Inversor 
SetApp.

Inversores Trifásicos; com o aplicativo móvel SetApp; com Caixa de Conexão CC, 
contendo Seccionadora CC e DPS (nivel II); 12 Anos de Garantia

Para inversores com display

SE17K-BR000NNP2 Inversor Trifásico, 17kW @220/380 Vac, 9,9kW @127/220 Vac, 
Seccionadora CC, DPS e Prensa-Cabo (-20 °C)

Para inversores sem display, suportando o aplicativo móvel Inverter SetApp

SE27.6K-BR000BND4 Inversor Trifásico, 26,4kW @220/380 Vac, 15,2kW @127/220 Vac, 
Seccionadora CC, DPS, Prensa-Cabo e Fusíveis (-40 °C)

SE27.6K-BR000BNP4 Inversor Trifásico, 26,4kW @220/380 Vac, 15,2kW @127/220 Vac, 
Seccionadora CC, DPS e Prensa-Cabo (-40 °C)

Inversores Trifásicos com Tecnologia Synergy; com o aplicativo móvel SetApp; com 
Caixa de Conexão CC; 12 Anos de Garantia

SE75K-BR0P0BNU4
Inversor Trifásico: Unidade Primária, 74,4kW @220/380 Vac, 
45,7kW @127/220 Vac, Seccionadora CC e Conectores MC4 
(-40 °C)

SE100K-BR0P0BNU4 Inversor Trifásico: Unidade Primária, 100kW para redes de média 
tensão, Seccionadora CC e Conectores MC4 (-40 °C)

SESU-RW0S0NNN4
Unidade Secundária 
Nota: para cada unidade primária - 45,7 kW requer uma Unidade 
Secundária; 74,4 kW - 100 kW requer duas Unidades Secundárias

Part Number Descrição

Otimizadores de Potência; 25 Anos de Garantia

P600-5RM4MRM Para 2 módulos de 60 células em série (retrato); com 10.25Ain máx, Vin 
Max (@ temp min): 96 Vcc; cabo de saída: 1,8 m

P600-5RM4MRL
Para 2 módulos de 60 células em série (paisagem); com 10.25Ain máx, 
Vin Max (@ temp min): 96 Vcc Vin Max (@ temp min); cabo de saída: 
1,8 m

P650-5RM4MRM Para 2 módulos de 60 células em série (retrato); com 11Ain máx,  Vin 
Max (@ temp mín): 96 Vcc; cabo de saída: 1.2 m

P650-5RM4MRL Para 2 módulos de 60 células em série (paisagem); com 11Ain máx, Vin 
Max (@ temp min): 96 Vcc Vin Max (@ temp min); cabo de saída: 1,8 m

P730-5RM4MRM Para 2 módulos de 72 células em série (retrato); Vin Max (@ temp min): 
125 Vcc; cabo de saída: 1,8 m

P730-5RM4MRX
Para 2 módulos de 72 células em série (paisagem), Vin Max (@ temp 
min): 125 Vcc , cabo de saída: 1,2 m; cabo de entrada: 0,9 m (para 
módulos com caixa de conexão separada)

P730-5RMLMRX
Para 2 módulos de 72 células em série; Vin Max (@ temp min): 125 Vcc; 
cabo de saída: 1,2 m; cabo de entrada: 0,9 m (para módulos com caixa 
de conexão separada)

P800P-5RMDMBM Para 2 módulos de 96 células (5'') em paralelo (retrato), Vin Max (@ 
temp min): 83 Vcc , cabo de saída: 1,2 m; entrada dupla

P800P-5RMDMBL Para 2 módulos de 96 células (5'') em paralelo (paisagem), Vin Max (@ 
temp min): 83 Vcc , cabo de saída: 1,8 m; entrada dupla

P850-5RM4MBM Para 2 módulos de alta potência/bi-facial em série; Vin Max (@ temp 
min): 120 Vcc; cabo de saída: 1,2 m

P850-5RM4MBX Para 2 módulos de alta potência/bi-facial em série; Vin Max (@ temp 
min): 120 Vcc; cabo de saída: 2,1 m

P850-5RMLMBX
Para 2 módulos de alta potência/bi-facial em série; Vin Max (@ temp 
min): 120 Vcc; cabo de saída: 2,1 m; cabo de entrada: 0,9 m (para 
módulos com caixa de conexão separada)

P850-4RMXMBY Para 2 módulos de alta potência/bi-facial em série; Vin Max (@ temp 
min): 120 Vcc; cabo de saída: 2,2 m, cabo de entrada: 1,3m
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Part Number Descrição
Acessórios para Otimizadores de Potência

SE-20MF-MC4-SEAL 20 pares de tampões para os conectores dos Otimizadores de 
Potência

Produtos de Comunicação
SE1000-CCG-G-S1 Gateway Comercial
SE1000-CCG-F-S1 Gateway de bombeiro 
SE1000-GSM02-B GSM Plug-in para Nova Placa de Comunicação
SE-RS485-SPD2-B-K1 Mini-DPS para interface RS485 dos inversores trifásicos
SE-ANT-ZBWIFI-KIT Kit Antena para ZigBee/Wi-Fi – 5 unidades
Para inversores com display
SE1000-WIFI01 Wi-Fi Plug-in
SE1000-RS485-IF RS485 Plug-In

SE-3PH-GSM-K2 Upgrade para 'placa de comunicação' e plugin GSM para 
inversores trifásicos

SE1000-ZBGW-K5 ZigBee Gateway e ZigBee Plug-in
SE1000-ZBRPT05 Repetidor ZigBee
SE1000-ZB05-SLV SolarEdge ZigBee Plug-in
SE-RS485-SPD2-K1 Plugin DPS do RS485 para inversores trifásicos (5 peças)
Sensores Ambientais
SE1000-SEN-TAMB-S2 Sensor de Temperatura Ambiente 0-10V
SE1000-SEN-TMOD-S2 Sensor de Temperatura do Módulo 4-20mA
SE1000-SEN-IRR-S1 Sensor de Irradiância 0-1,4V
SE1000-SEN-WIND-S1 Sensor de Velocidade do Vento (anemômetro) 4-20mA
A garantia e o serviço para esses produtos é fornecida diretamento por Ingenieurbüro Mencke & 
Tegtmeyer GmbH. 
Para mais detalhes, acesse:  http://www.imt-solar.com/products.htm

Soluções para Medição; 5 anos de garantia
SE-WND-3Y400-MB-K2 Medidor de energia, conexão Modbus; Monofásico/Trifásico; 

230/400V; Trilho DIM; Classe 05; V2
SE-ACT-0750-50 Transformador de corrente 'split-core'; 50 A; 60 Hz
SE-CTML-0350-070 Transformador de corrente 'split-core'; 70 A; 60 Hz
SE-ACT-0750-100 Transformador de corrente 'split-core'; 100 A; 60 Hz
SE-ACT-0750-250 Transformador de corrente 'split-core'; 250 A; 60 Hz
SE-CTS-2000-1000 Transformador de corrente 'split-core'; 1000 A; 60 Hz
SE-CTB-4X4-1200 Barramento TC; 4,0'' x 4,0''; 1.200 A; tolerância: 1,5%
SE-CTB-4X4-2000 Barramento TC; 4,0'' x 4,0'';2.000 A; tolerância: 1,5%
SE-CTB-4X4.5-3000 Barramento TC; 4,0'' x 4,0'';3.000 A; tolerância: 1,5%
SE1000-S0IF01 Cabo adaptador para medidor S0
Use transformadores de corrente adequados à frequência da rede, 60 Hz

Part Number Descrição
Extensão de Garantia para Inversores

12-20
ANOS DE 

GARANTIA

Até 20 anos; adquirir em até 24 após a fabricação
WE-3H-20 20 anos; inversores trifásicos ≥ 15 kW, <25 kW
WE-3SH-20 20 anos; inversores trifásicos 25-33,3 kW

Inversores Trifásicos >= 25 kW com Caixa de Conexão CC; adquirir em até 24 meses 
após a fabricação 12-20

ANOS DE 
GARANTIA

WE-3SH-20DCD 20 anos; inversores trifásicos 25-33,3 kW
Inversores Trifásicos com Tecnologia Synergy; adquirir em até 24 meses após a 
fabricação 12-20

ANOS DE 
GARANTIAWE-3MH-20 20 anos; Inversores trifásicos com Tecnologia Synergy 45,7kW

WE-3UH-20 20 anos; Inversores trifásicos com Tecnologia Synergy 74,4-100 kW
Monitoramento e Adicionais
Monitoramento dos sistema 
fotovoltaico a nível de 
módulo, gratuito, em tempo 
real, via Plataforma de 
Monitoramento SolarEdge. 
Acessível através de 
computador ou dispositivo 
móvel

Para mais detalhes sobre a Plataforma de Monitoramento acesse: 
http://www.solaredge.com/products/pv-monitoring#/

SE-SAT-PR-S1
Performance Ratio via Satélite; um 
sistema; período: um ano

Para mais detalhes acesse:
https://www.solaredge.com/
products/pv monitoring/
satellite-based-pr

SE-SAT-PR-S2
Performance Ratio via Satélite; um 
sistema fotovoltaico; período: um 
ano mais um ano de históric

Produtos para Demonstração
SE17K-EMP Demo: Inversor trifásico 15-33,3 kW
SE27.6K-EMP-U Demo: inversor trifásico com Caixa de Conexão CC 25-33,3 kW

SE55K-P-EMP-U Demo: inversor trifásico com Tecnologia Synergy, Unidade Primária 
45,7 kW

SE82.8K-P-EMP-U Demo: inversor trifásico com Tecnologia Synergy, Unidade Primária 
74,4-100 kW

SESU-RW-EMP Demo: inversor trifásico com Tecnologia Synergy, Unidade 
Secundária

Instalações Comerciais: Informações
para Pedidos 
Contate o distribuidor SolarEdge local para maiores informações
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Conjunto Completo de Serviços

A SolarEdge lhe oferece suporte durante o ciclo de vida 
útil do seus sistema fotovoltaico. Nós providenciamos as 
ferramentas e os serviços para ajudá-lo a prosperar em seu 
negócio conosco

Design do Projeto e Pré-Venda
Nossos empenhados serviços de engenharia e ferramentas o auxiliam a fechar contratos

Treinamento e ferramentas
auxiliam a equipe de vendas a
transmitir o valor agregado da

solução SolarEdge

Otimização do design
sob medida pelos engenheiros de

pré-venda SolarEdge
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Project name  Southbridge ground 1.2MW 

Customer Name  ***Solar 

Inverters Compared  ****** and SolarEdge  

Modules Used  300Wp 

COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO 
INVERTER ALTERNATIVES 

1.2 MW System in Southbridge, MA 

System Overview: 

Análise do sistema
comparativo e simulação FV

Análise LCOE e ROI

Design do projeto 
e pré-venda

Operação e 
Manutenção

Execução 
do projeto
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Conjunto Completo de Serviços (Cont.)

Operação e ManutençãoExecução do Projeto
Nossas ferramentas e recursos avançados irão auxiliá-lo na execução dos projetos de maneira fácil e 
tranquila

A nossa plataforma de monitoramento avançada permite que você garanta a disponibilidade do sistema 
e a taxa de alto desempenho durante a vida útil do sistema.

Relatório Executivo

Relatórios de produção
automáticos específicos

do siteRelatórios de
produção automáticos

específicos do site

Detecção de Falhas

Ferramentas para resolução
dos problemas remotamente

Identificação de falhas a
nível modulo e do inversor

Monitoramento do desempenho

Serviço

Rápido processo de RMA Call center “Follow de sun”

Layout da string fácil
e flexível

Suporte para instalação on-site
e remoto pelas equipes de

serviços locais

Safety DC protegendo os
instaladores da alta tensão CC

Validação do design do projeto
antes da instalação

Treinamento de instalação 
prático pelos engenheiros de 

campo locais

Checklist da validação da
instalação

Operações remotas
de comissionamento e
ativação da instalação

Relatórios de
comissionamento

automáticos

Gestão da frota Desempenho 
préprogramado

e relatórios do status de
múltiplos sites

Alertas automáticos
pontuais

Comparações Inter-site
and multi-site

Taxa de desempenho
via satélite

Fácil ativação e comissionamento do
inversor através do SetApp



A SolarEdge é líder mundial em tecnologias para energia inteligente. Utilizando 
engenharia de altíssimo nível e um incansável foco em inovação, a SolarEdge 
cria soluções de energia inteligente que movem as nossas vidas e nos levam 
ao futuro.
A SolarEdge desenvolveu uma solução de inversores inteligentes que mudou 
a forma como a energia é captada e gerenciada nos sistemas fotovoltaicos. 
O inversor Otimizado SolarEdge maximiza a geração de potência 
enquanto reduz os custos da energia produzida pelo sistema fotovoltaico.
Sempre promovendo a energia inteligente, a SolarEdge atende a vários 
segmentos do mercado de energia através de soluções para energia 
solar fotovoltaica, armazenamento de energia, recarga de veículos 
elétricos, backup de energia e soluções para redes.

© SolarEdge Technologies, Ltd. Todos os direitos reservados. SOLAREDGE, 
o logo SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE são marcas registradas 
ou marcas registradas da SolarEdge Technologies, Inc. Todas as outras 
marcas registradas aqui mencionadas são marcas registradas dos 
seus respectivos proprietários. Data: 07/2019/V01/PRT BRA. Sujeito à 
alteração sem aviso prévio.

Nota de advertência em relação à informação de mercado e previsões da 
indústria: Esta brochura pode conter informação de mercado e previsões da 
indústria proveniente de terceiros. Esta informação baseia-se em pesquisas 
da indústria e na expertise de quem a elaborou e pode não haver garantias 
de que tal informação de mercado seja exata ou que tais previsões da 
indústria serão alcançadas. Embora não tenhamos verificado a exatidão 
de tais informações independentemente, acreditamos que os dados 
de mercado sejam confiáveis e que as previsões da indústria sejam 
razoáveis.

solaredge.com

SolarEdge
@SolarEdgePV
@SolarEdgePV 
SolarEdgePV
SolarEdge
info@solaredge.com

http://www.solaredge.com
http://www.facebook.com/SolarEdge
http://www.solaredge.com/files/pdfs/se-gateway-supported-devices.pdf
http://www.twitter.com/SolarEdgePV
http://www.instagram.com/SolarEdgePV/
http://www.youtube.com/user/SolarEdgePV
http://www.linkedin.com/SolarEdge
mailto:infoNA%40solaredge.com?subject=
mailto:info%40solaredge.com?subject=

