
SOLAREDGE HOME BATTERI 48V



Optimerad lagrings- och reservkraftslösning 
SolarEdge erbjuder en integrerad DC-kopplad lösning som är ett tekniskt steg framåt inom batteri-backup, som 
genererar mer el att lagra och använda oavsett om elnätet är på eller ligger nere, och ger också längre reservkraftstid. 
Med hög totala systemprestanda som ger upp till 93 % effektivitet samt en omfattande garanti är SolarEdge Home 
Batteri 48V det smarta valet för reservkraft i hemmet.
Trefasbatteriet är utformat för att fungera med SolarEdge Home Backup Interface och SolarEdge Home Hub Växelriktare 
för mer besparingar, robusthet och energioberoende.

** Reservkrafttillämpningar omfattas av lokala bestämmelser, kan kräva ytterligare komponenter och väntar på uppgraderingar av programvaran.
* Enligt World PV inverter supplier ranking - sett till intäkter.

Vill du ge dina kunder mer solenergi att använda under hela dygnet? Lägg 
till nya SolarEdge Home Batteri 48V till ditt produktsortiment. Batteriet 
ger hög systemeffektivitet och är designat för endast en omvandling 
tack vare DC-kopplad lagring - allt detta från världens främsta företag 
inom solenergi*.

En investering för ett smartare hem
Solpaneler genererar likström och batterier lagrar också energi som likström. 
I växelströmskopplade system omvandlas likströmsenergin till växelström och 
sedan tillbaka till likström för batterilagring, och sedan tillbaka till växelström 
för att till slut användas i hemmet. Detta kan orsaka onödiga energiförluster. 
Men med det likströmskopplade SolarEdge-systemet behöver du inte göra 
denna extra omvandling – vilket gör hela processen mycket mer energieffektiv 
samtidigt som du maximerar elproduktionen.

Mer energi 
DC-kopplad med hög total 
systemeffektivitet och färre 
energiomvandlingar gör att dina 
kunder kan generera mer energi 
att lagra och använda för både 
nätanslutna och reservkraftdrivna 
apparater och laster.**

En leverantör 
En pålitlig marknadsledare inom 
solenergi för villor, för hela din 
solcellslösning och dess garantier, 
vilket förenklar service och support, 
liksom övervakning och kontroll av 
solceller och lagring från en enda 
app

Mer säkerhet genom 
design 
Branschledande säkerhetsfunk-
tioner, från paneler till batteri, inklu-
sive Rapid Shutdown, SafeDC™ och 
en inbyggd uppsättning tempera-
tursensorer för att minska risken 
för överhettning hos batteriet

Ett erbjudande som 
sticker ut 
Utöka din portfölj genom att 
erbjuda en unik, sömlöst integrerad 
lösning för växelriktare-batteri-
reservkraft 

Levererar DC-optimerad lagring för 
SolarEdge Home solenergisystem
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Om SolarEdge
SolarEdge är världsledare inom smart energiteknik. Med teknikkompetens i världsklass 
och ett obevekligt fokus på innovation skapar vi smarta energiprodukter och lösningar 
som driver våra liv och framtida utveckling. 

SolarEdge Home är ett personligt, smart energihanteringssystem som 
dygnet runt styr och optimerar energiproduktion, förbrukning, lagring och 
reservkraft i realtid. Detta kompletta ekosystem kombinerar patenterad 
SolarEdge solenergiteknologi, och inkluderar effektoptimerare, SolarEdge 
Home Växelriktare och SolarEdge Home Batteri, plus innovativa enheter 
för  smarta energi som alla styrs från mySolarEdge-appen. Med SolarEdge 
Home kan husägare avsevärt minska sina elräkningar, skapa sig en mer 
hållbar livsstil och expandera sitt system allteftersom deras behov utvecklas.
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Höjdpunkter: 
4,6 kWh lagringskapacitet

Skalbar lösning – stapla flera batterier per växelriktare för ökad 
kapacitet (upp till 23 kWh)

Integreras sömlöst med det kompletta SolarEdge Home-
ekosystemet för effektiv logistik och drift, och erbjuder en enda 
källa för garanti, support och utbildning

10 års garanti

Enkel plug and play-installation med automatisk SetApp-baserad 
konfiguration

Byggd för inomhus-/utomhus- och golvmonterade installationer 
med ett golvstativ som tillval
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