להרוויח יותר במערכות סולאריות בינוניות
שיפור וניטור ביצועי כל אחד מהקולטים
יותר אנרגיה מכל קולט
יותר הכנסות מכל מערכת
יותר שליטה על ביצועי המערכת

שורה תחתונה גדולה יותר
יותר אנרגיה מכל קולט
סולאראדג’ מפחיתה באופן משמעותי את הפסדי האנרגיה כתוצאה משונות בין הקולטים ובכך מאפשרת הפקת
מקסימום האנרגיה מכל קולט .עם סולאראדג’ ,קולטים חלשים לא משפיעים על הקולטים החזקים במערכת.

 10%שונות בין קולטים
10%

צילום מסך מאתר הניטור של סולאראדג’ מראה את
עקומות ההספק של  10קולטים סמוכים המחוברים בטור
( )Stringובו  10%שונות בין ההספק של הקולט החזק
ביותר להספק של הקולט החלש ביותר.

גורמים לשונות בין קולטים
הבדלים ביצור

לשלשת ציפורים

לכלוך ואבק

הצללה חלקית

יותר חסכון
מערכת סולאראדג’ מאפשרת
חסכון של עד  50%בהוצאות
( BoSכבלים ,פיוזים ,מפסקים,
ארונות וכו’)
 26-60קולטים מחוברים בטור אחד,
עד  11.25קילו-וואט בכל טור קולטים
()String

מערכת סולאראדג’

מערכת מסורתית

מערכת יותר גדולה
מערכת סולאראדג’ מאפשרת התקנת יותר קולטים על כל גג נתון

גמישות רבה בתכנון המערכת

יותר קולטים על כל גג

מערכת מסורתית |  149.5קילו וואט DC

יותר אנרגיה

מערכת סולאראדג’ |  200קילו וואט DC
( 34%יותר הספק)

השקעה בטוחה
תחזוקה חסכונית
ניטור ביצועים לכל קולט ללא תוספת תשלום
שליטה מלאה בביצועי המערכת
ניטור ביצועים מרחוק מאפשר:
 פחות ביקורים בשטח ופחות זמן בכל ביקור פחות הפסדי אנרגיה בשל תקלותאפליקציה לאנדרואיד ואייפון

השקעה לטווח ארוך
בתום תקופת האחריות החלפת הממיר בממיר זול באופן משמעותי מהמתחרים
שימוש בכל קולט שקיים בשוק בעתיד בעת הגדלת המערכת או החלפת קולטים תקולים
 -אין צורך לשמור מלאי של קולטים

הגנה על ההשקעה
בטיחות מקסימלית למתקינים ,אנשי תחזוקה ומכבי אש
מותאם לדרישות עתידיות של חברות הביטוח

יותר אנרגיה • יותר הכנסות • יותר שליטה
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פורטל ניטור
בקרת ביצועים ברזולוציה גבוהה
איתור ופתרון תקלות מרחוק

ממירים
17kW, 16kW, 15kW

P600, P700 2-to-1
Power Optimizer

מחיר נמוך משמעותית מכל ממיר
מתחרה

חיבור שני קולטים
ל –  Power optimizerאחד

יעילות מירבית

 – MPPTאיתור נקודת מקסימום
ההספק ברמת הקולט .אין
איבודי אנרגיה בשל שונות בין
קולטים

קטן ,קל משקל ונוח להתקנה
חומרת תקשורת מובנית

ממשק שליטה ותקשורת

טורי קולטים באורכים שונים
ובמפנים שונים של הגג

מאפשר חיבור וניטור חיישנים
לניתוח ביצועי המערכת

מתאים לממירי סולאראדג’
 SE15kומעלה
™ - SafeDCכיבוי אוטומטי של
המערכת בחירום
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