
SolarEdge Elbilsladdare
Kör på solsken

Ladda din elbil med solenergi och maximera dina besparingar 
Rent, smidigt och kostnadseffektivt  
Laddning av en elbil kräver vanligtvis mycket ström, och kan uppgå till så mycket som hälften av din elräkning 1. 
SolarEdge Elbilsladdare kan hantera denna kostsamma belastning. Genom att ladda din elbil med ren solenergi 
som produceras av ditt solcellssystem från SolarEdge kan du minska dina månatliga elkostnader, skydda dig 
mot stigande elpriser och få ut mer av din investering i solenergi.

SolarEdge Elbilsladdare 2 är en integrerad del av SolarEdge Home:s ekosystem och fungerar 
med alla typer av elfordon. SolarEdge Home hanterar alla hemmets energibehov och uppnår 
den optimala balansen mellan solceller, elbil, elnätet, lagring och husets apparaters laster 
enligt dina önskemål och din budget. Du kan hålla koll på och justera ditt energiprogram för 
SolarEdge Home i realtid med hjälp av appen mySolarEdge.

1 Källa: https://www.bcg.com/publications/2019/electric-vehicles-multibillion-dollar-opportunity-utilities 
2 Passar bade enfas- och trefasinstallationer



Om SolarEdge
SolarEdge är en global ledare inom smart energi och levererar innovativa 
lösningar för kommersiella system och till bostadshus som ger kraft åt våra 
liv och driver framtidens utveckling. Med hjälp av teknik i världsklass och 
världsomspännande erfarenhet har SolarEdge utvecklat en banbrytande 
intelligent växelriktarlösning som förändrade sättet att utvinna och hantera 
energi i solcellssystem. Som ett resultat av denna och andra innovationer 
är SolarEdge i dag världens främsta företag för solenergiväxelriktare sett till 
intäkter, med miljontals installerade system i 133 länder. SolarEdge riktar sig 
till ett stort antal marknadssegment för smart energi genom sina lösningar för 
solceller, lagring, laddning av elfordon, batterier, UPS och elnätslösningar.
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Kör på solsken 
Tanka med din egen hemproducerade, 
förnybara solenergi och se hur du 
minskar ditt koldioxidavtryck.

Ladda och spara 
När du laddar din elbil hemma kan 
du använda mer av din solenergi. 
Aktivera elbilsladdning på distans för 
att schemalägga även laddning från 
elnätet då det är lägst pris. Få del av 
subventioner för laddning av elfordon 
och gröna bidrag 3.

Ladda smartare 
Elbilsladdaren integreras sömlöst i 
SolarEdge Home-ekosystemet. När bilen 
laddas minskas vissa laster på apparater 
i hemmet automatiskt för att förhindra 
överbelastning i hemmet. När bilens 
laddning är klar leds strömmen om 
till andra apparater för att säkerställa 
att ingen energi exporteras. En enda 
kontrollpunkt via mySolarEdge-appen.

Sinnesfrid
SolarEdge Elbilsladdare har en 3-års 
garanti från SolarEdge för enklare 
service.

Laddning i hemmet 
Ladda bekvämt i eller utanför garaget 
när som helst och undvik att stå i 
laddkö. Övergå till en mer hållbar livsstil 
genom att producera förnybart bränsle 
och minska beroendet av prisnivån för 
laddning från elnätet.

Åtkomst till laddningshistorik 
Använd mySolarEdge-appen för att 
skapa och skicka laddningsrapporter för 
att få ersättning av din arbetsgivare 4. 
Laddningsrapporter är enligt MID 
som vissa företag kräver för att ersätta 
anställda. RFID-kort stöds för individuell 
användarautentisering 5.

3 Beroende på lokala regler om skattelättnader. Måste också uppfylla villkoren för den specifika subventionen. Läs mer på skatteverket.se. 
Subventionen betalas inte av SolarEdge. 

4 Förväntad tillgänglighet under andra halvåret 2022 via programvaruuppgradering. 
5 För modeller med MID- och RFID-funktioner.

Kör ditt solcellssystem in i framtiden med SolarEdge 
Besök www.solaredge.com/swe/homeowner-new för att lära dig mer om våra smarta energilösningar.


