
O Seu Parceiro 
Fotovoltaico 
Comercial

Deixe a SolarEdge apoia-lo durante toda a vida útil do seu projeto fotovoltaico. Nossas ferramentas e 
serviços abrangentes irão ajudá-lo a gerar mais vendas e manter o rendimento ideal do sistema desde o 
primeiro dia de operação.

Execução do projeto Operação & manutençãoConcepção do projeto 
& pré-venda

Amplie os seus Negócios FV com a SolarEdge



Concepção do projeto & pré-venda
Feche mais negócios com ferramentas e serviços de 
engenharia confiáveis

 Sessões de treinamento e ferramentas para ajudar a sua  
 equipe de vendas a transmitir o valor agregado SolarEdge
 Design otimizado do projeto feito sob medida pelos  

 engenheiros da pré-venda SolarEdge
 Análise de LCOE e ROI
 Simulação comparativa do sistema FV
 Ferramenta de design gratuita baseada na web

Execução do projeto
Recursos inovadores do sistema:

 Segurança do CC protegendo os instaladores da alta   
 tensão CC
 Layout da string simples e flexível
 Comissionamento e ativação do site remotamente
 Fácil ativação e comissionamento do inversor através do   

 App SetApp

Serviços de projetos abrangentes:

 Validação da concepção do projeto antes da instalação
 Checklist da validação da instalação e relatório de    

 comissionamento automático
 Suporte de instalação remoto e on-site
 Treinamento prático por técnicos especializados SolarEdge

Operação & manutenção
Monitoramento avançado que garante maior tempo de 
atividade do sistema e alta taxa de desempenho durante a 
vida útil do sistema:

 Gerenciamento do sistema FV
 Alertas do sistema automáticos e pontuais
 Relação de desempenho por sensor ou satélite
 Ferramentas para solução  de problemas remotamente,   

 incluindo detecção de falhas ao nível do módulo ou do   
 inversor
 Relatórios de produção automáticos
 Equipes de serviço locais

Sobre a SolarEdge
A SolarEdge é líder global na tecnologia de 
energia inteligente. 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.
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Utilizando o recurso de sequência automática 
no software de design gratuito 

Ativação e comissionamento do inversor 
diretamente do seu smartphone

Alertas do sistema pontuais ao nível do 
módulo
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