Het
commerciële
productaanbod

Commerciële PV-oplossingen

Video

Installateurs
& EPC’s
catalogus

Investeerders
& systeemeigenaren
catalogus

Commerciële
systemen
brochure

3-fase omvormers

12,5-33,3 kW (ook beschikbaar voor 3x230V
netwerken zonder nulgeleider in België)

ONLINE KUNT U MEER
INFORMATIE
VINDEN OVER ELK
PRODUCT

12,5-27,6 kW
datasheet

33,3 kW voor
480 V datasheet

Combineert een groot vermogen met een
makkelijke installatie 55-100 kW
Video

55-82,8 kW
datasheet

66,6-100 kW
voor 480 V datasheet

Power optimizers

Optimalisatie op paneelniveau met 2:1 configuratie
P600-P850

Datasheet

Monitoring platform

Gratis realtime monitoring op paneelniveau

Video
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Voor uitbreiding van monitoring- en
besturingsmogelijkheden van een
SolarEdge-systeem

Datasheet

Draadloze communicatie

Meerdere opties voor draadloze verbinding van
omvormers met internet voor monitoring

GSM plug-in
datasheet

3-fase omvormers met synergie
technologie

solared.ge/offering-NL

Commercial gateway

ZigBee plug-in
datasheet

Wifi plug-in
datasheet

Energiemeter &
stroomtransformatoren

Voor productie- en verbruiksmonitoring en
exportbeperking

Datasheet

Performance monitoring

Berekent de performance ratio van een site en
meet de omgevingscondities

Klimaatsensoren
datasheet

PR op basis van
satellietgegevens
brochure

RS485-poort accessoires

Verbetert en beveiligt de systeemcommunicaties

RS485 plug-in
datasheet

OSB plug-in
datasheet

Het
residentiële
productaanbod

De complete residentiële
PV-oplossing

Video

Installateurs
catalogus

Huiseigenaren
brochure

1-fase omvormers met HD-Wave
technologie
2,2-6 kW

ONLINE KUNT U MEER
INFORMATIE
VINDEN OVER ELK
PRODUCT

Video

Datasheet

3-fase omvormers

solared.ge/offering-NL

4-10 kW

Datasheet

Power optimizers

Optimalisatie op paneelniveau P300-P505

Datasheet

Monitoring platform

Gratis realtime monitoring op paneelniveau

Video
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StorEdge™ voor energieopslag

Slaat ongebruikt PV-vermogen op in een thuisaccu
voor maximaal eigen verbruik

Video

Brochure

Datasheet

StorEdge™ met back-up voorziening
Maximaliseert het eigen verbruik en biedt back-up
vermogen bij een stroomstoring

Video

Brochure

Datasheet

Smart energy
Gebruikt overtollig PV-vermogen voor een hoger
eigen verbruik en lagere elektriciteitsrekeningen

Video

Smart energy
heet water
datasheet

Smart energy
producten
datasheet

1-fase omvormers met EV-oplader
Verhoogt het PV-gebruik van huiseigenaren door
een omvormer met EV-oplader

Brochure

1-fase omvormers met compact
technologie

Speciaal ontwikkeld voor PV-systemen van 4 tot 8
panelen

Brochure

Datasheet

