
Twój partner 
w komercyjnych 
instalacjach 
fotowoltaicznych

SolarEdge wspiera firmę w całym cyklu życia projektu fotowoltaicznego. Nasze kompleksowe narzędzia 
i usługi pomagają zwiększyć sprzedaż instalacji fotowoltaicznych i utrzymać optymalną wydajność układu już 
od pierwszego dnia działania. 

Realizacja projektu Eksploatacja i konserwacjaProjekt przedsięwzięcia 
i przedsprzedaż

Rozwój działalności w zakresie 
fotowoltaiki dzięki SolarEdge



Projekt przedsięwzięcia i przedsprzedaż
Nawiąż więcej umów dzięki dedykowanym narzędziom 
i usługom inżynierskim

 Szkolenia i narzędzia pomagające zespołowi sprzedaży  
 przekazać wartość dodaną SolarEdge
 Indywidualna optymalizacja projektu dokonywana przez  

 inżynierów przedsprzedaży SolarEdge
 Analiza łącznych uśrednionych kosztów wytworzenia  

 energii i zwrotu z inwestycji
 Symulacja porównawcza systemu fotowoltaicznego
 Darmowe narzędzie projektowania systemów online

Realizacja projektu
Innowacyjne cechy systemu:

 Zabezpieczenia stałoprądowe chroniące instalatorów  
 przed wysokim napięciem prądu stałego
 Łatwy, elastyczny układ łańcucha
 Zdalne przekazywanie do użytkowania i aktywacja
 Łatwa aktywacja i przekazanie falownika do użytkowania  

 dzięki aplikacji mobilnej SetApp

Kompleksowe usługi projektowe:
 Walidacja projektu przed montażem
 Lista kontrolna walidacji montażu i automatyczny raport  

 z przekazania do użytkowania
   Wsparcie przy montażu zdalnie i na miejscu
   Praktyczne szkolenia prowadzone przez ekspertów   
 technicznych SolarEdge

Eksploatacja i konserwacja
Zaawansowane funkcje monitorowania gwarantujące 
zwiększenie sprawności systemu i wysoki wskaźnik 
wydajności przez cały czas eksploatacji systemu:

 Zarządzanie flotą systemów fotowoltaicznych
 Precyzyjne automatyczne alerty systemowe
 Wskaźnik wydajności oparty na danych satelitarnych lub  

 z czujników
 Narzędzia do zdalnego rozwiązywania problemów, w tym  

 wykrywania usterek falownika i na poziomie modułów
 Automatyczne raporty z produkcji w obiekcie
 Globalne zespoły serwisowe

Informacje o firmie SolarEdge
Firma SolarEdge jest globalnym liderem w branży 
inteligentnych technologii energetycznych. Dzięki 
światowej klasy możliwościom inżynieryjnym oraz 
nieustannemu skupianiu się na innowacjach 
tworzymy inteligentne produkty i rozwiązania 
w zakresie produkcji energii, które dodają nam mocy 
w codziennym życiu i napędzają dalszy rozwój.
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Funkcja automatycznego tworzenia łańcuchów 
w darmowym oprogramowaniu do projektowania 
systemów

Aktywacja i przekazanie falownika do użytkowania 
bezpośrednio ze smartfonu

Precyzyjne alerty systemowe na poziomie modułu
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