BEDRIJFSINFORMATIEBLAD
Over SolarEdge
In 2006 bedacht SolarEdge een intelligente omvormer-oplossing die de manier veranderde waarop energie
in PV-systemen opgewekt en beheerd wordt. SolarEdge levert elektronica op paneelniveau voor de productie
van zonne-energie en de monitoring van residentiële, commerciële en industriële PV-installaties. Het DCgeoptimaliseerde omvormer-systeem van SolarEdge optimaliseert energieopwekking op individueel paneelniveau
en verlaagt tegelijkertijd de kosten van de energie die door het PV-systeem wordt geproduceerd.

VISIE
> Als toonaangevende leverancier van intelligente
omvormer-oplossingen voor de PV-industrie is het
onze visie om elk zonnepaneel afzonderlijk te kunnen
beheren met behulp van DC-DC elektronica op
paneelniveau.
> Ons doel is om de ontwikkeling naar netpariteit te
versnellen en schone, hernieuwbare zonne-energie
betaalbaar te maken en te verspreiden.

FINANCIEEL SOLIDE
> SolarEdge is door belangrijke financiële instellingen
en banken gekeurd en gecertificeerd ten behoeve
van wereldwijde projecten en fondsen.
> Openbaar op NASDAQ verhandeld als SEDG.

BEDRIJFSCIJFERS
> Wereldwijd meer dan 22.700.000 power optimizers
en 950.000 omvormers geleverd.
> Het monitoring platform observeert permanent
meer dan 560.000 PV-installaties.
> 23,9% jaarlijkse groei, $ 84,2 miljoen winst.

PRODUCTBETROUWBAARHEID
> Lange productgaranties; 25 jaar garantie op power
optimizers en 12 jaar garantie op omvormers, te
verlengen naar 20 of 25 jaar.
> De producten en componenten van SolarEdge
worden grondig getest en geëvalueerd in testcabines
voor versnelde veroudering.
> De betrouwbaarheidsstrategie omvat bedrijfseigen
applicatie specifieke IC’s (ASIC).

WERELDWIJDE AANWEZIGHEID
> Systemen in 120 landen geïnstalleerd.
> Verkoop via toonaangevende distributeurs en
installatiebedrijven.
> 24/7 bereikbaarheid via call centers.
> Lokale teams van sales, service en trainingsexperts.
> Wereldwijde productie door eersteklas
elektronicafabrikanten.

,6%

8
R5

G
CA

490,0

607,0

2016

2017

424,5

215,4
96,0

2013

2014

2015

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN
> Als wereldleider op het gebied van duurzame
energie-oplossingen maakt SolarEdge zich sterk
voor een groenere wereld.
> SolarEdge werkt geheel conform de internationale
normen inzake kwaliteit en controle, ethisch gedrag
en milieubescherming.
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