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Smart Energy Forum

= SMART ENERGY SYSTEM

Optimalizovaná (maximální) FV výroba

Optimalizovaný systém skladování energie

Chytrý energetický managment (dům, veřejná síť)
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Seznamte se SolarEgde

1.7GW systémů dodáno do celého světa

6.7M výkonových optimizérů
a přes 285,000 střídačů

100,000+ monitorovaných systémů
v 74 zemích

52 udělených patentů a 
1058 podaných patentových žádostí

440 zaměstnanců a přítomnost
v 11 zemích

SolarEdge je veřejně                                                                           
obchodovatelná společnost                                                                                                    
na NASDAQ (SEDG)
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Globální dosah

Prodej výrobků ve 39 zemích 210 přímých zákazníků

Systémy instalovány v 74 zemích 9,700 instalátorů

`
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Tradiční systémy = problém
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Tradiční FV systémy - omezení

Jeden „centrální“ střídač

Chybí optimalizace panelů

Chybí „inteligence“ panelů

Nedostatky systému

� Ztráta energie (nesoulad panelů)

� Omezené využití plochy střechy

� Chybí monitoring panelů

� Bezpečnostní rizika
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3 topologie střídačů
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Výkonový optimizér

P300-P700

Jednofázové střídače: 2.2 - 6kW

Třífázové střídače: 4 - 12.5kW

Monitorovací portál na 

bázi cloudu

Třífázové střídače

15 – 17kW

25, 27.6, & 33.3kW

Toto je řešení = toto je SolarEdge !

Každý panel je připojen k výkonovému optimizéru

Výkonový optimizér je DC/DC měnič, který maximalizuje výrobu 
energie z každého jednotlivého panelu

Zjednodušený střídač mění DC na AC

Monitorovací portál umožňuje sledovat výkon každého panelu
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Maximální  využití místa
při minimálním času projektování

Projektování bez omezení

Řešení SolarEdge - výhody

Až 25% více energie

Vyšší zisk energie & rychlejší návratnost 
investice díky MPPT na úrovni panelů

Unikátní řešení bezpečnosti

Bezpečnost během instalace, údržby, 
požárním zásahu apod.

Nižší O&M náklady

Absolutní kontrola nad výkonem systému
& řešení problému na dálku
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Škálovatelnost a flexibilita systému

Plné využití střechy

3f střídač SE5k (5kW) – lze 
připojit 3,25kWp (13x250W) 
až 6,75kWp při stejné 
účinnosti (fixní napětí 
systému)

Zákazník může jednoduše 
systém rozšiřovat (3,5 kWp –
7kWp pro 3,5 MWh/r – 6 
MWh/r)

Zákazník může kdykoliv 
jednoduše připojit baterii

Příklad – rodinný dům 
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StorEdge™ - Řešení pro 
skladování energie

(DC Coupled)
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Vlastní spotřeba

Uschovej nevyužitou energii z FVS do baterie a použij ji v době, 
kdy je potřeba  - maximalizuj vlastní spotřebu

Přebytečná 
energie

Dodávej energii z 
baterky
Dodávej energii z 
baterky

Využívej FV energiiVyužívej FV energii

Ráno Poledne Večer
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StorEdge™ řešení – TESLA READY

Maximalizace vlastní spotřeby

Jeden střídač s DC 
optimalizovanou výrobou  
pro řízení baterky a pro  
síťový provoz

Kompatibilní s baterií Tesla

Existující SolarEdge 
systémy mohou být 
aktualizovány na Storedge
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Více energie

„DC coupled“ řešení umožňuje vysokou účinnost systému

FV energie je uskladněna přímo v baterce

Žádná dodatečná konverze z AC na DC a pak zpět na AC

Optimalizace výkonu panelů pro vyšší výrobu energie

FV systém: AC-Coupled FV systém: DC-Coupled

VS.
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Jednoduchý projekt & instalace

Jeden střídač pro FVS i skladování 
energie

Venkovní instalace umožňuje 
flexibilitu umístění baterie

Nejsou potřeba speciální kabely
→ využití standardních FV kabelů

Žádné vysoké napětí nebo proud 
během instalace nebo servisu
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Zvýšená bezpečnost

Napětí FV systému a napětí baterie se automaticky sníží na 
bezpečnou úroveň vždy když je vypnuta AC strana

Kompatibilní s normou VDE 2100-712
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Absolutní kontrola

Monitorování stavu baterie, 
výroby FVS a vlastní spotřeby

Chytřejší spotřeba = nižší 
účty za elektřinu
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Jednoduchá údržba

Vzdálený přístup k softwaru 
střídače/baterie

Jednoduchý přístup ke střídači  
během údržby (venkovní instalace)
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Aktualizuj na StorEdge™

Střídače SolarEdge od prosince roku 2013 mohou být aktualizovány a 
podporovat StorEdge™

Aktualizace zahrnuje:
̶ Instalace baterie Tesla

̶ Instalace rozhraní StorEdge™ interface 

̶ Instalace elektroměru

̶ Aktualizace firmwaru střídače*

* U některých modelů 

mohou být vyžadovány 

úpravy hardwaru
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Tesla POWERWALL

Parametr Specifikace Jednotka

Energie 7 kWh

Výkon (stálý) 2 kW

Výkon (špičkový) 3.3 kW

Účinnost cyklu nabití-vybití 92 %

DC napětí 350 – 450 V

DC proud
5.8 – nominální

8.6 – špičkový výstupní
A

Hmotnost 100 kg

Krytí Pro venkovní i vnitřní instalaci

Rozsah provozní teploty -20 to +43 °C

Velikost
1300 / 860 / 180
Instalace na zeď

mm

Záruka 10 let
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Příklad vlastní spotřeby

5kW FV systém, 8. dubna, 2015 (před instalací baterie)

Celková vyrobená 
energie

21.37 kWh

Celková nakoupená 
energie

13.57 kWh

Celková spotřebovaná 
energie

20.61 kWh

Úroveň vlastní 
spotřeby

30.4%
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0:00 4:00 8:00 12:00 16:00 20:00

Consumption Production Self ConsumptionVýroba

Jestliže FV nevyrábí, 
všechna energie je 
nakupována ze sítě

Jestliže FV nevyrábí, 
všechna energie je 
nakupována ze sítě

Během dne je dům 
zásobován energií z 
FVS a nakupuje se 
méně energie

Během dne je dům 
zásobován energií z 
FVS a nakupuje se 
méně energie

* Založeno na 5kWp

FVS SolarEdge

instalovaném na 

rodinném domě v 

Německu Spotřeba Vlastní spotřeba
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Zvýšení vlastní spotřeby

* Založeno na 5kWp

FVS SolarEdge

instalovaném na 

rodinném domě v 

Německu

Celková vyrobená 
energie

25.41 kWh

Celková nakoupená 
energie

3.17 kWh

Celková spotřebovaná 
energie

21.53 kWh

Kalkulovaná 
vlastní spotřeba

72.3%
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0:00 4:00 8:00 12:00 16:00 20:00

Consumption Production Self ConsumptionSpotřeba Vlastní spotřebaVýroba

Když FVS nevyrábí, je 
čerpána energie z 
baterie; nakupuje se 
méně energie

Když FVS nevyrábí, je 
čerpána energie z 
baterie; nakupuje se 
méně energie

Během dne FVS 
dodává domu 
energii a dobíjí 
baterii

Během dne FVS 
dodává domu 
energii a dobíjí 
baterii

5kW FVS, 15 dubna, 2015 (předpoklad instalace 7kWh baterie)
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Řešení StorEdge™ - back up

Vlastní spotřeba & Záložní energie

Automaticky poskytuje zálohu
energie v případě poruchy sítě
za účelem maximalizace
spotřeby vlastní energie

Jeden DC optimalizovaný střídač     
pro řízení baterie i síťový FVS

Absolutní kontrola a monitoring  
systému včetně baterie

Kompatibilní s baterií Tesla

Pozor! Jednofázové střídače s back-up funkcí budou k dispozici v roce 2016!
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Představení

HD-Wave 
technologie
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FV střídače – pomalé tempo vývoje

Technologie FV střídačů zaznamenala jen mírný pokrok při zlepšování 
velikosti, účinnosti a výrobních nákladů

̶ například, poměr max. výkon/kg* se zlepšil asi jen 5x

Srovnejme si to s počítačovým průmyslem, kde dochází ke 
zdvojnásobení výpočetního výkonu každých 18-24 měsíců

0,01

0,1

1

1990 1995 2000 2005 2010 2015

kW
/k

g

Zlepšení kW/kg u střídačů za posledních 25 let

* Měří výkon/hmotnost

* Velmi dobré měřítko pro   
nákladovou strukturu střídačů

Zdroj: Photon database
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Neustále inovativní...

V roce 2007, SolarEdge přinesla revoluci s optimalizovanými 
střídači

Oddělení DC a AC operací vedlo k novým možnostem

Cenově efektivní

̶ Distribuovaná FV výroba

̶ Monitoring na úrovni panelů

̶ SafeDC

̶ Jednoduché projektování

Nyní je čas pro další revoluci…
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Nová éra střídačů – HD-Wave

Distribuované přepínání a mocné DSP (digital signal processing) 
zpracování k syntéze čisté sinusovky znamená dramatické snížení 
potřeby magnetických a těžkých chladících komponent

Chladící
komponenty

Magnetické 
komponenty

Elektronika
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Když se věci mění

Magnetické a chladící elementy už nejsou brzdou vývoje

Současná technologie HD-Wave Technologie

16 x méně magnetických
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Když se věci mění

Magnetické a chladící elementy už nejsou brzdou vývoje

Současná technologie

2.5 x méně chlazení

HD-Wave technologie
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Více spolehlivé vnitřní komponenty

Spínací prvky

Současná technologie

Objemné a středně 

výkonné tranzistory

HD-Wave technologie

Mnohem menší, 

účinnější a cenově 

výhodné standardní 

křemíkové tranzistory

HD-Wave technologie

Místo elektrolytických 

využívá tenkovrstvé 

kondenzátory

Současná technologie

Jako průmyslový 

standard využívá 

elektrolytické 

kondenzátory

Kondenzátory
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Powered by HD-Wave

HD-Wave střídač příští generace

Výkon: 6 kW

Objem: 14.5 litrů

Hmostnost: 9.5 kg 

Účinnost: 99%

Současný střídač SolarEdge *

Výkon: 6 kW

Objem: 29.9 litrů

Hmotnost: 22 kg 

Účinnost: 97.5%

* Už nyní jeden z nejmenších 

stringových střídačů na trhu!
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Nová éra FV střídačů

Malé a lehké <10 kg 

99% vážená účinnost (33%-50% méně 
ztrát než je dnes běžné) 

Skvělá spolehlivost díky menšímu 
rozptylu tepla & tenkovrstvé místo 
elektrolytických kondenzátorů

DC/AC poměr až 165%

Volitelně - zabudovaný elektroměr s 
přesností ±0.5% 

Volitelně - záložní zdroj až 1.5 kW

Zpětně kompatibilní s existujícími 
SolarEdge systémy
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Thank you
Email
Twitter
Blog

Websitesinfo@solaredge.com
www.twitter.com/SolarEdgePV
www.solaredge.com/blog

www.solaredge.com
www.solaredge.us
www.solaredge.de
www.solaredge.jp
www.solaredge.fr
www.solaredge.it


