
Zdobywaj 
informacje. 
Na miejscu.
Falownik trójfazowy z 
technologią Synergii o 
mocy do 120 kW

Falowniki SolarEdge z technologią Synergii nowej generacji mają moc, aby robić to 
wszystko.

Zapewnianie dogłębnej widoczności systemu, która usprawnia 
procesy instalacji i przekazania do użytkowania w przypadku 
komercyjnych i przemysłowych instalacji fotowoltaicznych.

Krótszy czas spędzany na 
miejscu i niższe koszty dzięki 
automatycznej weryfikacji 
instalacji systemu, nawet przed 
podłączeniem do sieci

Uproszczenie instalacji i 
serwisowania dzięki modułowym, 
identycznym i lekkim 
urządzeniom

Zwiększenie bezpieczeństwa 
systemu dzięki wbudowanym 
czujnikom temperaturowym na 
listwach zaciskowych DC, AC oraz 
nadzorowanym i wymienialnym w 
terenie SPD typu 2

Maksymalizacja wydajności systemu 
dzięki możliwości przewymiarowania 
falownika do 175%, mocy do 120 kW 
w sieciach 480 V i wbudowanemu 
prostownikowi nocnemu PID



Łatwa instalacja

Wiarygodne przekazanie do eksploatacji
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Jednostki Synergii
   Każde urządzenie ma identyczne wymiary, co ułatwia 

obsługę, konserwację i logistykę
   Lekkie (32 kg), łatwe do przenoszenia  

Manager Synergii
   Pojedynczy interfejs zarządzania umożliwiający organizację 

całego systemu falownika
   Waży tylko 18 kg, dzięki czemu ułatwia instalację, zawiera 

kable AC i DC, urządzenia SPD i płytę komunikacyjną
   Łatwość serwisowania: nie ma potrzeby otwierania pokrywy 

urządzeń Synergy w celu konfiguracji lub konserwacji

Innowacyjna funkcja wstępnego przekazania do 
eksploatacji pozwala włączyć zasilanie systemu na 
długo przed podłączeniem go do sieci za pomocą 
powerbanka USB i łatwo przeprowadzić weryfikację 
instalacji bezpośrednio ze smartfona za pomocą 
aplikacji SetApp.
   Zminimalizuj czas spędzany na miejscu i zredukuj 

koszty projektu dzięki szybszej i sprawniejszej 
instalacji i przekazaniu do eksploatacji

   Możliwość rozwiązania wszelkich problem w 
systemowych nawet przed podłączeniem zasilania 
sieci AC

   Wyświetlanie szczegółowych raportów w 
postępach dla każdej instalacji    
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Wybierz falownik, który odda moc w Twoje ręce
   Wykorzystaj dogłębny wgląd w instalację, aby zapewnić bezproblemowe przekazanie do eksploatacji
   Przenieś bezpieczeństwo systemu PV na wyższy poziom i lepiej chroń inwestycje swoich klientów
   Zyskaj dzięki połączeniu większej wydajności i łatwości instalacji

mailto:synergy%40solaredge.com?subject=

