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Sobre a SolarEdge
Em 2006, a SolarEdge desenvolveu uma solução de inversores inteligentes que mudou a forma como a energia é captada 
e gerenciada nos sistemas fotovoltaicos. Hoje somos o líder global na tecnologia de smart energy de alto desempenho. 
Desenvolvendo habilidades de engenharia excepcionais e com um incansável foco em inovação, desenvolvemos 
produtos e soluções de smart energy que energizam as nossas vidas e impulsionam o futuro. 

Elegibilidade Para
Financiamento Bancário
  Aprovada pelos principais bancos e instituições financeiras  

em todo o mundo
  SolarEdge (SEDG) está cotada na NASDAQ
  O nosso poder financeiro e estabilidade combinados a 

nossa tecnologia de ponta, nos tornam a um dos maiores 
fabricantes de inversores residenciais do mundo

Confiabilidade Do Produto
  25 anos para os otimizadores de potência e 12 anos 

para os inversores, podendo ser estendida para 20 ou 
25 anos

  Os produtos e componentes SolarEdge são submetidos 
a rigorosos testes e são avaliados em câmaras de teste

  A estratégia de confiabilidade inclui circuitos integrados 
para aplicação específica (ASIC) patenteados

A SolarEdge No Mundo
  Sistemas instalados em mais de 133 países entre os 

cinco continentes.
  As vendas são realizadas através dos principais 

integradores e distribuidores.
  Call centers de Suporte Técnico
  Equipes locais de vendas, assistência, marketing e 

especialistas em treinamento
  Capacidades de fabricação global com empresas 

fabricantes de produtos eletrônicos Tier 1
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Responsabilidade Social Da Empresa
Como líder global em tecnologias smart energy, a SolarEdge 
está comprometida com um mundo sustentável e está 
em total conformidade com os padrões internacionais de 
qualidade e controle, conduta ética e proteção ambiental.

Visão
Acreditamos que a melhoria contínua nas formas 
em que produzimos e gerenciamos a energia que 
consumimos levará a um futuro melhor para todos nós.

© SolarEdge Technologies, Ltd. Todos os direitos reservados
Data: 08/2021/V01/PRT BRA. Sujeito à alteração sem aviso prévio.
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Embarques desde 2010
  Mais de 3.1 milhões de inversores e mais 74.1 milhões 

de otimizadores de potência distribuídos para o mundo 
todo

  A plataforma de monitoramento da SolarEdge monitora 
continuamente mais de 2.15 milhões de instalações em 
todo o mundo
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