
Kapjon 
betekintést. 
A helyszínen.
Háromfázisú inverter 
Synergy technológiával, 
akár 120 kW-ig

A SolarEdge Synergy inverterek következő generációja képes mindezekre.

Mélyreható rendszerátláthatóság biztosítása, amely egyszerűsíti 
a kereskedelmi és ipari napelemes rendszerek telepítési és 
üzembe helyezési folyamatait.

Csökkenti a helyszínen eltöltött 
időt, és a költségeket a rendszer 
telepítésének automatikus 
ellenőrzésével, még a hálózatra való 
csatlakoztatás előtt

Egyszerűsíti a telepítést és 
szervizelést moduláris, azonos és 
könnyű egységekkel

Javítja a rendszer biztonságát a 
DC, AC sorkapcsokon lévő beépített 
hőérzékelőkkel, valamint a felügyelt és 
terepen cserélhető 2-es típusú SPD-
kkel

Maximalizálja a rendszer teljesítményét 
150%-os DC túlméretezéssel, akár 120 
kW teljesítménykapacitással 480 V-os 
hálózaton, és beépített éjszakai PID-
kijavítóval



Könnyen telepíthető

Magabiztos beüzemelés

solaredge.com
SolarEdge
@SolarEdgePV
@SolarEdgePV
SolarEdgePV
SolarEdge
info@solaredge.com

Synergy Egységek
   Minden egység azonos méretű a könnyű kezelhetőség, 

karbantartás és logisztika érdekében
   Könnyű (32 kg), könnyen hordozható  

Synergy Menedzser
   Egyetlen kezelői interfész, amely a teljes inverter rendszert 

koordinálja
  A könnyű telepítés érdekében mindössze 18 kg tömegű, 

tartalmazza az AC és DC kábeleket, az SPD-ket és a 
kommunikációs kártyát

  Egyszerű szervizelhetőség: a konfiguráláshoz vagy 
karbantartáshoz nincs szükség a Synergy egységek fedelének 
kinyitására 

Az innovatív előtelepítési funkciónak köszönhetően a 
rendszert jóval a hálózatra való csatlakozás előtt egy USB-s 
hordozható töltő segítségével bekapcsolhatja, és a SetApp 
segítségével közvetlenül az okostelefonjáról is elvégezheti 
a telepítés ellenőrzését.
   Minimálisra csökkentheti a helyszínen töltött időt, 

és csökkentheti a projektköltségeket a gyorsabb, 
korszerűsített telepítés és üzembe helyezés 
folyamatával

  Bármilyen rendszerproblémát megoldhat, még az AC 
csatlakoztatása előtt

  Megtekintheti az egyes telepítésekhez tartozó részletes 
folyamatjelentéseket   
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További információt 
találhat online
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Válassza az inverter megoldást, amely kezébe adja a hatalmat
 Használja ki a telepítés mélyreható áttekinthetőségét az egyszerű üzembehelyezési folyamatban
  Emelje a napelemes biztonságot magasabb szintre és védje meg jobban ügyfelei befektetését
  Profitáljon a nagyobb kapacitás és a könnyű telepítés kombinációjából
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