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Faktablad om SolarEdge

Om oss
År 2006 uppfann SolarEdge en intelligent växelriktarlösning som förändrade det sätt 
på vilket energi utvinns och hanteras i Solcellsanläggningar. Sedan SolarEdge började 
leverera produkter 2010 har företaget skickat ut mer än 5,3 GW av dess DC-optimerade 
växelriktarlösning, och dess produkter har installerats i Solcellsanläggningar i 120 länder. 
SolarEdge är börsnoterat på NASDAQ under symbolen SEDG.

Vision
> Att varje solpanel ska 

hanteras enskilt av DC-DC-
elektronik på panelnivå

> Att främja utvecklingen 
mot nätparitet och arbeta 
mot en mer utbredd 
tillgång till ren energi till 
överkomliga kostnader.

Produkternas tillförlitlighet
> Långa produktgarantier  

25 års garanti på optimerare och 12 års 
garanti på växelriktare(kan förlängas till 20 
eller 25 år).

> Varje produkt och komponent från SolarEdge 
genomgår rigorös testning

> Produkter och komponenter har utvärderats 
i kammare för accelererad livslängdsprovning

> Tillförlitlighetsstrategin innefattar 
äganderättsskyddade och 
applikationsspecifika integrerade kretsar 
(ASIC)

Siffror om 
verksamheten
> 18 600 000 optimerare 

och över 766 000 
växelriktare har levererats 
världen över

> Övervakningssystem  
som på kontinuerlig basis 
spårar över 466 000  
Solcellsanläggningar

Kreditvärdighet
> Har kreditvärdighet hos större 

finansinstitut för solenergi och 
banker i Europa och USA

> Börsnoterat på NASDAQ  
som SEDG

Global räckvidd
> Produkter som säljs i 50 länder
> Försäljningar via ledande integratörer och 

distributörer 
> Kundtjänstcentraler som är öppna enligt 

principen "follow-the-sun" (följ solen)
> Lokala expertteam
> Teknisk utbildning och 

försäljningsutbildning
> Global tillverkning med förstklassiga 

elektroniktillverkare

> Har tilldelats över 
30 utmärkelser av 
välrenommerade 
organisationer som  
Red Herring och  
Frost & Sullivan.

98 beviljade patent 
och ytterligare 142 
patentansökningar

(Kalenderår)

Fraktade optimerare (kumulativt)
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SolarEdge-system på 1 MW, Hoffenheim, Tyskland. 
Installerat av Wircon
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Utveckling mot DC-optimerade växelriktare 

Vikten av att välja rätt växelriktare 
Valet av växelriktare är centralt för livstidsplaneringen och prestandan för kommersiella Solcellsanläggningar. 
Trots att växelriktare står för endast ca 10 procent av systemkostnaden bör man hålla i åtanke att de:
1. påverkar ca 30 procent av systemkostnaderna (EBOS, växelriktare, arbetskraft)
2. hanterar ca 100 procent av systemproduktionen
3. kontrollerar drifts- och hanteringskostnaderna genom att möjliggöra hantering av Solcells-resurser

Minskade BoS-kostnader
Upp till 15 kW per sträng gör det möjligt att 
ha fler paneler per sträng Detta resulterar i 
färre strängar per växelriktare, vilket leder till 
mindre ledningar, sammankopplingsboxar och 
säkringar.  
Därigenom minskas BoS-kostnaderna med 
upp till 50 procent.

Livstidsavkastning 
Fler paneler
Via optimerare på panelnivå och maximal 
flexibilitet vid utformningen kan fler paneler 
installeras på taket, vilket möjliggör en 
kortare återbetalningstid ("payback-tid").

Mer produktion
MPPT på panelnivå eliminerar förluster och maximerar effekten från varje enskild panel, vilket leder till att solcellssystemets 
produktion ökar. Denna teknologi framtidssäkrar systemet mot potentiella risker som skulle kunna resultera i minskad 
produktion under livstiden.

Systemets livstidskostnader för drift och hantering 
Framtida kompatibilitet och garanti
Ersättning av växelriktare till låg kostnad (ca 40 procent lägre än för traditionella växelriktare), lång garanti på växelriktaren, 
fri livstidsövervakning samt möjligheten att installera olika effektklasser/fabrikat i samma sträng leder sammantaget till 
minskade kostnader i framtiden.

Kostnadsbesparande underhåll och ökad systemtillgänglighet
Kostnadsfri prestandaövervakning på panelnivå och underhåll på distans under systemets hela livstid resulterar i effektivare 
drift och hantering genom att antalet resor till platsen minskas, tiden som man måste tillbringa på plats reduceras och 
systemets tillgänglighet ökas.

Förbättrad säkerhet
DC-brytaren är utformad så att den automatiskt sänker likströmmen och spänningen i alla DC-kablar 
närhelst växelriktaren eller nätströmmen stängs av. Spänningen i varje panel sänks till 1 V. 

SolarEdge växelriktare följer standarden UL1699B för ljusbågsdetektering och är utformad för att mildra 
effekterna av ljusbåge fel som kan utgöra en risk för brand.

Standardväxelriktare DC-optimerad 
växelriktare från 
SolarEdge

Standardväxelriktare  
149,5 kW DC

SolarEdge 200 kW DC 
34 procent mer  
effekt



SolarEdge-system på 1 MW, Florida, USA. Utvecklat och 
installerat av Region Solar & Sol Integrators
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Hantering av solcellsanläggningar  
med övervakning på panelnivå

I egenskap av ett strategiskt verktyg för drift och hantering med syfte att möjliggöra optimal 
anläggningsdrift och hantering av Solcellsanläggning ökar SolarEdges molnbaserade 
övervakningsplattform systemets tillgänglighet.

I takt med att priset på utrustning faller och system hela tiden blir större uppfattas solcellsprojekt i allt större utsträckning 
som långsiktiga investeringsmöjligheter. Precis som alla finansiella tillgångar måste solcellssystem övervakas och hanteras 
för att deras fulla potential ska kunna uppnås.

Traditionella växelriktare tillhandahåller begränsad information, t.ex. övervakning på sträng- eller systemnivå som kan 
ge en indikation på att systemet underpresterar. Utöver det ges inte mycket annan information. En dyr och tidskrävande 
process följer sedan, under vilken erfarna tekniker måste genomföra felsökning på plats och testa växelriktare som arbetar 
under belastning och DC-ledningar med en spänning 
på nästan 1 000 V. De måste koppla dyr utrustning till 
arrayerna och försöka gissa sig till var felet ligger genom 
att analysera komplicerade IV-trace-kurvor. 

SolarEdges DC-optimerade växelriktarlösning erbjuder 
avancerad anläggningsövervakning och hantering av 
resurser genom dess molnbaserade plattform.  
Optimerare är permanent installerade på arrayen och 
spårar maximala effektpunkterna på kontinuerlig basis 
samt tillhandahåller information om panelernas prestanda 
via data med hög upplösning. 

Med hjälp av SolarEdges övervakningsplattform går drift 
och hantering från att vara en manuell, resursintensiv 
process till att vara en automatiserad tjänst som endast 
kräver att man kastar en blick då och då. Lösningen 
tillhandahåller insikter på panelnivå och tillser att 
anläggningen presterar så bra som möjligt vid varje 
tillfälle.

* Exklusive panelrengöring

Monitorering 
och 

Rapportering

Förebyggande 
Underhåll

Korrigerande 
underhåll

Besparing med 
Solaredge

Omkostnad

20%-30%

Drift  
och  

underhållskost-
nader
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Hantering av solcellsanläggningar med 
övervakning på panelnivå (forts.)

1. Realtidsövervakning på panel-, sträng- och systemnivå.

SolarEdges övervakningsplattform innehåller följande funktioner:

2. Utförlig spårning av analyser och rapporter om energiavkastning, systemtillgänglighet, 
prestandaförhållande och finansiella resultat.

3. Exakta och automatiska varningar som möjliggör omedelbar feldetektering, noggrant underhåll och 
snabb reaktion på problem. Varje varning visar det specifika området för felet, felbeskrivning samt 
felstatus. Energigränser kan ställas in så att varningar skickas för underpresterande paneler. Tid på dagen 
och förskjutning för soluppgång och solnedgång kan anpassas individuellt.

Det logiska schemat visar den elektroniska 
anslutningen mellan paneler, strängar och växelriktare

Det hierarkiska schemat visar grupperingar av 
komponenter per växelriktare

4. Funktionen för användningstidpunkt låter systemägare definiera avgifter för tider med maximal aktivitet och 
för tider när aktiviteten är lägre för att därmed kunna spåra beräknad avkastning på solcellsanläggningen. 
Detta kan användas som en indikation på systemets avkastning på investeringen (ROI).

Prestandaförhållande - analysera och spåra systemets 
prestandaförhållande

Kontrollpanel - energiproduktionen visas med veckovis, 
månatlig och årlig upplösning.
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Hantering av solcellsanläggningar med 
övervakning på panelnivå (forts.)

5. Exakt felsökning på distans för snabb och effektiv lösning av problem antal minimalt med besök på plats 
och förkortade besökstider. Exempel på identifiering av underpresterande paneler:

6. Funktionen för förbrukningsövervakning visar data om strömförbrukning, solcellsproduktion och 
självförbrukning. Denna funktion erbjuds till systemägare som installerar en grupp funktioner från 
SolarEdge vid namn "Smart Energy Management" (smart energihantering) i sina system.

 Fel på bypass-diod

 Nedsmutsning

Efter rengöringFöre rengöring

 Spänningsinducerad degradation (SID)

Om man tittar på panelerna inom en sträng kan man 
observera att strömmen degraderas i riktning mot den 
negativa polen.

Man behöver inte skicka upp tekniker på taket då panelens 
spänning mäts på distans.

Det är enkelt att identifiera fel i bypass-dioden genom att titta på graferna som visar volt på panelnivå. Den defekta modulen 
visar endast en utgående effekt på 2/3 av den totala volten (5/6 i detta fall då optimeraren är kopplad till två moduler).
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Högsta produktion i kommersiella 
installationer

Obalans p.g.a. produktionstolerans
Panelernas garanterade intervall för uteffekt 
kan variera kraftigt redan när de kommer från 
produktionsanläggningen. En standardavvikelse 
på 3 procent är tillräcklig för att resultera i en 
energiförlust på ca 2 procent.

Exempel på effektobalans i kommersiella installationer:

Nedsmutsning och skuggning
Nedsmutsning av paneler p.g.a. fågelspillning eller snö kan resultera i obalans mellan panelerna 
och strängarna. (Bild 1)

Även om det inte finns några hinder när utformningen av anläggningen pågår kan träd växa eller 
byggnader uppföras under systemets livstid, vilket kan resultera i ojämn skuggning. (Bild 2)

I kommersiella installationer är det oundvikligt att obalans uppstår på panelnivå då panelerna i en 
sträng har olika maximala effektpunkter (Maximum Power Points, MPPs). Det kan finnas ett flertal 
anledningar till detta, och obalansen resulterar i att hela strängens produktion försämras.

Garanterad uteffekt 
från paneltillverkare 
0~+3 %

Bild 1 - Nedsmutningsobalans Bild 2 - Partiell skuggning

Källa: A. Skoczek m. fl., “The results of 
performance measurements of field-aged c-Si 
photovoltaic modules”, Prog. Photovolt: Res. 
Appl. 2009; 17:227–240

Sämsta panel

Bästa panel

Batch

Genomsnitt

Den DC-optimerade växelriktarlösningen från SolarEdge mildrar effekterna av strömförlust som 
orsakas av obalans mellan paneler i syfte att generera högsta möjliga ström från varje panel. Med 
SolarEdge påverkar svaga paneler inte starka paneler.

Standardmässig strängväxelriktare

> MPPT per hel sträng - alla paneler använder 
samma ström vid drift oberoende av deras 
individuella maximala effektpunkt.

> Svaga paneler reducerar prestandan hos alla 
moduler i strängen (eller förbigås)

> Strömförlust p.g.a. obalans mellan paneler

> MPPT per modul - ström och spänning 
justeras per panel

> Strömproduktionen maximeras och kan 
spåras individuellt från varje panel

 > Mellan 2 och 10 procent mer produktion 
från solcellssystemets

DC-optimerad växelriktarlösning från 
SolarEdge
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Ojämnt åldrande av paneler
Panelernas prestanda kan försämras med upp till 20 procent under en 20-årsperiod. Dock åldras 
varje panel i olika takt, vilket resulterar i obalans.



SolarEdge-system på 2,02 MW, Danmark

Kommersiella växelriktare

15 kVA-33,3 kVA

optimerare

600 W-800 W

Molnbaserad 

övervakningsplattform
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Framtida kompatibilitet och garanti

SolarEdge tillhandahåller ersättningar till växelriktare till låg kostnad efter att garantin löpt ut

> ca 40 procent mindre än traditionella växelriktare

Produkterna är certifierade för att vara resistenta mot ammoniak,  
vilket gör dem lämpliga för jordbruksområden. 

När man planerar hantering av solcellsanläggningar är det viktigt att ha i beaktande framtida 
kostnader som kan påverka avkastningen på investeringen i ett en solcellsanläggning. Den DC-
optimerade växelriktarlösningen från SolarEdge minimerar dessa potentiella kostnader på ett 
effektivt sätt.

Framåtkompatibilitet gör att man inte behöver bygga upp ett dyrt lager med reservpaneler.  

> Ersättning: SolarEdge tillåter att paneler av olika strömklasser och fabrikat används i samma 
sträng.

> Expansion: Nya optimerare kan användas i samma sträng tillsammans med äldre modeller.

SolarEdge erbjuder 25 års garanti på optimerare och 12 års garanti på växelriktare samt kostnadsfri 
övervakning i 25 år. SolarEdge erbjuder förlängda garantier till attraktiva priser.



SolarEdge-system på 1,3 MW, Arizona, USA
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Ett högre livstidsvärde

SolarEdges DC-optimerade växelriktarlösning tillåter under ett systems livstid genom att maximera 
avkastningen och reducera kostnader.

SolarEdges DC-optimerade växelriktarlösning maximerar effektgenereringen på individuell 
panelnivå, vilket resulterar i högre livstidsavkastning från solcellsanläggningar. Även om 
startkostnaden för lösningen från SolarEdge i allmänhet är något högre än för motsvarande 
traditionella växelriktarsystem är den sammanlagda installationskostnaden lägre, vilket även är 
fallet för underhållskostnaden över systemets livslängd. Detta gör lösningen från SolarEdge mer 
attraktiv i ekonomiskt hänseende.

Livstidsavkasning Kostnad för 
växelriktare

Systemets 
livstidskostnad 

för drift och 
underhåll

LivstidsvärdeKostnad 
för BoS

$

Traditionell växelriktare Solaredge system

Livstidskostnader och intäkter för Solcellsanläggningar
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Diagram över kommersiellt system 

Lösningen från SolarEdge består av växelriktare, optimerare och en molnbaserad 
övervakningsplattform. Teknologin möjliggör bättre produktion och hantering av paneler genom 
anslutning av optimerare på panelnivå. Möjligheten att ansluta två paneler till en enda optimerare 
kombinerat med att DC-AC-omvandlingen och nätinteraktionen centraliseras hos en förenklad 
växelriktare gör det möjligt att upprätthålla en konkurrenskraftig kostnadsstruktur.

P600-P800 2-till-1-konfiguration 
av optimerare

maximal effektpunkt på panelnivå - ingen strömförlust 
p.g.a. obalans

Strängar av olika längd, paneler med ett flertal azimuter 
och lutningar 

Kompatibel med växelriktare från SolarEdge av modell 
SE15K och större.

SafeDC™ - automatisk säkerhetsavstängning på panelnivå

Molnbaserad 
övervakningsplattform

Full översikt över hur systemet presterar

Problemlösning på distans

Åtkomst via webbläsare samt alla smarttelefoner och 
surfplattor som använder Android eller iOS.

Kommunikation med optimerare över befintliga DC-
kraftledningar (PLC)

Kontroll & kommunikations-
gateway

Anslutning till ett flertal sensorer för att analysera 
systemets prestanda

Omgivningssensorer

Anslutning av omgivningssensorer för avancerad övervakning 
av anläggningen i syfte att beräkna anläggningens 
prestandaförhållande såväl som omgivningsbetingade 
förhållanden.

 
Växelriktare på 15 kVA-33,3 kVA

Lägre kostnad jämfört med traditionella växelriktare

Överlägsen effektivitet 

Liten, lättviktig, enkel att installera 

Inbyggd hårdvara för kommunikation

Valfri integrerad DC-säkerhetsenhet

Inbäddad inmatningsbegränsning
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Jämförelse av taksystem på 300kW

Jämförelse mellan ett 300kW SolarEdge-system och ett 
identiskt system med traditionell strängväxelriktare

Systemet i Amsterdam, Nederländerna, består av 1000 × 300W moduler. Ett av systemen 
är designat med 9 × 27,6w växelriktare från Solaredge och 500 × P700 optimerare i en 2:1 
konfiguration. Det andra systemet är designat med 9 × 27,6kW av traditionella strängväxelriktare.

Energi-jämförelse
PVsyst användes för att simulera avkastningen för båda systemen år 1 och år 20. Fördelarna 
med SolarEdge ökar med tiden, eftersom modulerna åldras i olika hastighet, vilket i sin tur ökar 
skillnaderna mellan effekten per panel.

Traditionell 
strängväxelriktare

SolarEdge-system Fördel med Solaredge

PVsyst avkastning år 1 (MWh) 272.3 279.1 2.5%

PVsyst avkastning år 20 (MWh) 242.9 257.2 5.9%

BoS-jämförelse

Traditionell  
strängväxelriktare

SolarEdge  
DC-optimerad växelriktare

DC-styrka (kW) 300 300

AC-styrka (kW) 248.4 248.4

Moduler (300W, 72 cells) 1,000 1,000

Växelriktare 9 9

Antal strängar 54 27

Moduler per sträng 18/19 36/38

DC-kabel 1×6 mm2 (m) 6,542 2,317

MC4-kontakter (1 par) 108 54

Datalogger 1 -

BoS-kostnader 100% 31%

BoS-kostnadsbesparingar* 1.15 c/w

Kabeldiagram för SolarEdge | totalt 27 strängar

Kabeldiagram för traditionell växelriktare | Totalt 54 strängar

Kabeljämförelse

* Beräknad besparing på BoS-komponenter baserat på marknadspriset i Euro

Inkluderade DC-kablar 
Extra DC-kablar
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Jämförelse av elschema  
på 300kw anläggning

Traditionellt strängväxelriktarssystem DC-optimerad växelriktarlösning från SolarEdge



2726 Solaredge kommersiellt erbjudande www.solaredge.com

Kabeldiagram för SolarEdge | totalt 99 strängar

Kabeldiagram för traditionell växelriktare | Totalt 180 strängar

Kabeljämförelse

BoS-jämförelse

Traditionell  
strängväxelriktare

SolarEdge  
DC-optimerad växelriktare

DC-styrka (kW) 1,053 1,053

AC-styrka (kW) 900 910.8

Moduler (260W, 72 cells) 4,050 4,050

Växelriktare 18 33

Antal strängar 180 99

Moduler per sträng 22/23 40/42

DC-kabel 1×6 mm2 (m) 7,347 2,561

MC4-kontakter (1 par) 360 198

AC-kabel NA2XY 4 × 35mm2 (m) - 2,459

AC-kabel NA2XY 4 × 70mm2 (m) 1,349 -

Datalogger 1 -

BoS-kostnader 100% 62%

BoS-kostnadsbesparingar* 0.4 c/w

* Beräknad besparing på BoS-komponenter baserat på marknadspriset i Euro

Jämförelse av 1MW system på markstativ

Jämförelse mellan ett 1MW Solaredge-system och ett 
identiskt system med traditionell strängväxelriktare

Systemet i München, Tyskland, består av 4050 × 260W moduler. Ett av systemen är designade med 
33 × SE27,6K växelriktare från SolarEdge och 2025 × P600 optimerare i en 2:1 konfiguration. Det 
andra systemet är designat med 18 × 50kW traditionella växelriktare.

Energi-jämförelse
PVsyst användes för att simulera avkastningen för båda systemen år 1 och år 20. Fördelarna 
med SolarEdge ökar med tiden, eftersom modulerna åldras i olika hastighet, vilket i sin tur ökar 
skillnaderna mellan effekten per panel.

Traditionell 
strängväxelriktare

SolarEdge-system Fördel med Solaredge

PVsyst avkastning år 1 (MWh) 1,159 1,182 2%

PVsyst avkastning år 20 (MWh) 1,036 1,090 5.2%

Inkluderade DC-kablar 
Extra DC-kablar
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DC-optimerad växelriktarlösning från SolarEdge

Jämförelse av elschema  
på 1MW anläggning

Traditionellt strängväxelriktarssystem
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Trefasväxelriktare SE15K-33,3K

Särskilt utformad för att användas 
med optimerare

Överlägsen effektivitet (98 %)

Liten, lättast i sin klass och enkel att installera

Inbyggd LAN-anslutning till internet

IP65 – installation utomhus och inomhus

Fast installerad spänningsväxelriktare

Valfri integrerad DC-säkerhetsenhet 
- 2-polig mekanisk DC-brytare  
- DC-överspänningsskydd (typ II) 
- DC-säkringar

SE15K SE16K SE17K SE25K SE27,6K SE33,3K
INEFFEKT 
Max DC-effekt (panel STC) 20250 21600 22950 33750 37250 45000 W
Transformatorlös, ojordad Ja  
Maximal ingångsspänning 900 1000 Vdc
Nominell DC-ingångsspänning 750 840 Vdc 
Maximal ingångsström 22 23 23 37 40 Adc
Skydd mot omvänd polaritet Ja  
Isoleringsdetektor för jordfel 700 kΩ känslighet  
Växelriktarens maximala verkningsgrad 98 98,3 98,1 %
EU-viktad verkningsgrad 97,6 97,7 97,7 98 98 97,8 %
Strömförbrukning nattetid < 2,5 < 4 W
YTTERLIGARE FUNKTIONER
Stöd för följande kommunikations- 
gränssnitt(1)

RS485, Ethernet, ZigBee (tillval), Wi-Fi (tillval), 
inbyggt GSM (tillval)

DC-SÄKERHETSENHET (TILLVAL)
2-polig frånskiljare N/A 1000V/40A
DC-överspänningsskydd N/A Typ II, kan bytas på plats
DC-säkringar på plus och minus N/A Tillval, 20 A
Överensstämmelse N/A UTE-C15-712-1
ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER
Säkerhet IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100  

Nätanslutningsstandarder(2) VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438, 
CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016(3), BDEW

BDEW, 
CEI-016  

Emission IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12  
RoHS Ja  
INSTALLATIONSSPECIFIKATIONER
AC-uteffekt Kabelförskruvning - diameter 15-21 mm

DC-ingång 2 MC4-par

3 MC4-par, med DC-säkerhet-
senhet som tillval: förskruvnin-
gens ytterdiameter/ledararea 

5–10 mm/0,5–13,5 mm2

Mått (HxBxD) 540 × 315 × 260 mm
Mått med säkerhetsenhet (HxBxD) N/A 775 × 315 × 260 mm
Vikt 33,2 45 kg
Vikt med säkerhetsenhet N/A 48 kg

Temperaturintervall för drift 
–20 till +60  

(M40-versionen –40 till +60)
˚C

Kylning Fläktar (kan bytas ut av användaren)  
Ljud < 50 < 55 dBA
Kapslingsklass IP65 - utomhus och inomhus  

Monteras med fästen (fästen tillhandahålls)  

SE15K SE16K SE17K SE25K SE27,6K SE33,3K
UTEFFEKT 
AC-märkuteffekt 15000 16000 17000 25000 27600 33300 VA
Maximal AC-uteffekt 15000 16000 17000 25000 27600 33300 VA
AC-utgångsspänning – fas till fas/ fas till nolla 
(nominell) 

380/220; 400/230 480/277 Vac

AC-utgångsspänning – spänningsintervall 184–264,5 244-305 Vac
AC-frekvens 50/60 ±5 Hz
Maximal kontinuerlig  
utgångsström (per fas)

23 25,5 26 38 40 A

Jordfelsdetektor/ 
jordfelsstegdetektor

300/30 mA

Nät – trefas 3/N/PE (WYE med neutral)  V
Nätverksövervakning, skydd mot ö-drift,
inställbar effektfaktor, landspecifik inställning

Ja

(1)  Se databladen -> Kommunikationskategorin på sidan för nedladdning av tillval för kommunikation: 
 http://www.solaredge.com/groups/support/downloads
(2)  För alla standarder, se kategorin Certifieringar på sidan Nedladdningar http://www.solaredge.com/groups/support/downloads
(3)  Endast modell SE27.6K
*  33.3k requires separate 480V-MV transformer
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SolarEdge – P600-P800

Den mest kostnadseffektiva lösningen för optimering på 
panelnivå i kommersiella installationer

Mer energi

Överlägsen effektivitet (99,5 procent)

Minskade kostnader relaterade till Balance-of-System; 50 
procent mindre kablar, säkringar och sammankopplingsboxar

Snabb installation med en enda bult

Framtidsanpassat underhåll med övervakning på panelnivå

Avstängning av spänningen på panelnivå för att främja 
installatörers och brandmäns säkerhet

Kan används tillsammans med två PV-moduler anslutna 
antingen i serie eller parallellt

P600  
(för 2 × 60-cells 

solpaneler)

P700  
(för 2 × 72-cells 

solpaneler)

P800P
(för 2x 96-cell 5’’ 
solcellsmoduler)

P800S
(för högeffektiv 

och tvåsidig 
modul)

EFTERLEVNAD AV STANDARDER
EMC FCC del 15 klass B, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Säkerhet  IEC 62109-1 (säkerhetsklass II)  IEC62109-1 (säkerhetsklass II), UL1741
Material — UL-94 (5-VA), UV-resistent
RoHS Ja
Brandsäkerhet VDE-AR-E 2100-712:2013-05
INSTALLATIONSSPECIFIKATIONER 

Kompatibla växelriktare från  
SolarEdge

Trefasväxelriktare  
modell SE15K 

eller större
Trefasväxelriktare modell SE16K eller större

Maximalt tillåten systemspänning 1000 Vdc

Mått (B × L × H)
128 × 152 × 43 / 
5 × 5,97 × 1,69

128 × 152 × 50 / 
5 × 5,97 × 1,96

128 × 152 × 49 / 5 × 5,97 × 1,93
mm / 

in
Vikt (inklusive kablar) 994 / 2,1 1064 / 2,3 930 / 2,05 gr / lb

Ingångskontakt MC4(2) 
2*MC4  

(dubbel ingång) 
MC4

Utgångskontakt MC4

Längd på utgångskabel

1,2/3,9  
(stående 

orientering) eller 
1,8/5,9 

(liggande 
orientering)

1,2/3,9  
(stående 

orientering) eller 
2,1/6,9 

(liggande 
orientering)

1.2 / 3.9 (stående 
orientering) eller  

or 1.8 / 5.9  
(liggande 

orientering)

1.2 / 3.9 (stående 
orientering) eller  

or 2.1 / 6.9  
(liggande 

orientering)

m / ft

Temperaturintervall för drift(3) –40 till +85 / –40 till +185 ˚C / ˚F
Kapslingsklass IP68 / NEMA6P
Relativ luftfuktighet 0 - 100 %

(1) Kombinerad STC-märkström från 2 seriekopplade moduler. Moduler med upp till +5 procents effekttolerans tillåtna.
(2) För andra anslutningstyper, v.g. kontakta SolarEdge.
(3) För rumstemperatur som överstiger +70 ˚C tillämpas strömnedklassning. För mer information, 
 se ”Tillämpningsanmärkningar om temperaturnedklassning av effektoptimerare”.

SOLCELLSSYSTEM, KONSTRUKTION MED 
SOLAREDGE VÄXELRIKTARE(4)(5)

TREFAS SE15K  
ELLER STÖRRE

TREFAS SE16K  
ELLER STÖRRE

TREFAS SE33.3K

Kompatibla effektoptimerare P600 
P600 och 

P700
P800

P600 och 
P700

P800

Minimal stränglängd
Effektoptimerare 13 13 12 13
Solcellspaneler 26 26 24 26

Maximal stränglängd
Effektoptimerare 30
Solcellspaneler 60

Maximal effekt per sträng 11250W(6) 12750W(7) 13500W 12750W 15300W

Parallella strängar med olika längder eller orienteringar Ja

P600  
(för 2 × 60-cel-
ls solpaneler)

P700  
(för 2 × 72-cel-
ls solpaneler)

P800P
(för 2x 96-cell 
5’’ solcellsmo-

duler)

P800S
(för högeffektiv 

och tvåsidig 
modul)

INEFFEKT
DC-ingångseffekt(1) 600 700 800 W
Absolut maximal ingångsspänning 
(Voc vid lägsta temperatur) 

96 125 83 120 Vdc

Driftsintervall för MPPT 12,5 - 80 12,5 - 105 12,5 - 83 12,5 - 120 Vdc

Max kontinuerlig ingångsström (Isc) 10,1 14 12,5 Adc

Maximal verkningsgrad 99,5 %

Viktad verkningsgrad 98,6 %

Överspänningskategori II

UTEFFEKT UNDER DRIFT (EFFEKTOPTIMERARE ANSLUTEN TILL SOLAREDGE VÄXELRIKTARE I DRIFT)

Maximal utgångsström 15 18 Adc
Maximal utgångsspänning 85 Vdc

UTEFFEKT I VILOLÄGE (EFFEKTOPTIMERARE BORTKOPPLAD FRÅN SOLAREDGE VÄXELRIKTARE ELLER SOLAREDGE VÄXELRIKTARE AVSTÄNGD)

Säker utgångsspänning per effektoptimerare 1 Vdc

(4) P600 och P700 kan sammanblandas i en sträng. Det är inte tillåtet att blanda P600/P700 med P300/P350/P404/P405/P500 i samma sträng.
(5) Om det finns ett udda antal solcellsmoduler i en sträng är det tillåtet att installera en effektoptimerare av modell P600/P700 ansluten till en  
    solcells modul.
(6) För SE27.6K: Det är tillåtet att installera upp till 13500 W per sträng när tre strängar är anslutna till växelriktaren och när den maximala
 effektskillnaden mellan strängarna är upp till 2000 W; växelriktarens maximala DC-effekt: 37250 W.
(7) För SE33.3K: Det är tillåtet att installera upp till 15000W per sträng när tre strängar är anslutna till växelriktaren och när den maximala effektskill 
    naden mellan strängarna är upp till 2000 W; växelriktarens maximala DC-effekt: 45000W.
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Kontroll & Kommunikations-gateway  
från SolarEdge

SE1000-CCG-G

KOMMUNIKATIONSGRÄNSSNITT

Ethernet-gränssnitt 10/100-BaseT

Trådlösa anslutningar ZigBee-modul (*)

Strömreduktionsgränssnitt 4 kontrollstift, 5 V, GND

RS232-gränssnitt För lokal anslutning

RS485-ENHETER SOM STÖDS(A)

SolarEdge-enheter Ja

Exportera data från växelrik-
tare

Ja

Avkastningsmätare Ja

Exportera data till loggn-
ingsprogram som ej är från 
SolarEdge 

Ja

OMGIVNINGSBETINGAD 

Drifttemperaturer mellan -20 och 60 °C 

Skyddsklass IP20 inomhus

MEKANISK

Installationstyp DIN-skena/väggmontering

Mått (L × B × H) 161,6 × 90 × 62 mm 

Vikt 0,5 kg 

EFTERLEVNAD AV STANDARDER

Säkerhet UL 60950-1, IEC-60950-1

EMC FCC del 15 klass B, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3

SE1000-CCG-G

STRÖM

Nätaggregat - väggmontering Inkluderas, 100-240 V AC, EU/GB/US/AU utbytbar 2-stiftskontakt

Matningsspänning 9-14 V DC

Anslutningstyp anslutningsplint

Strömförbrukning < 2 W

ANALOG SENSORINGÅNG

Antal ingångar 3

Intervall Exakthet Upplösning

Ingång 1 0-30 mV eller 0-2 V

+/-1 procent f.s 10-bitarsIngång 2 0-2 V eller 0-10 V

Ingång 3 -20 mA–20 mA

(a)för protokoll och enheter som stöds, se följande länk: www.solaredge.com/files/pdfs/se-gateway-supported-devices 
(*)säljs separat - se individuella produktspecifikationer för information om områden som stöds

Kontroll & Kommunikations-
gateway av allt-i-ett-typ

Stöd för omgivningssensorer

Strömreduktionsgränssnitt och MV-nätkontroll

Mätaravläsare av Modbus-typ

Enkel installation - DIN-skena och väggfäste
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Omgivningssensorer

Garanti och service för sensorerna tillhandahålls direkt av Ingenieurbüro Mencke & Tegtmeyer GmbH; för mer information, se www.imt-solar.com/
products.html

Omgivningsövervakning 
av ett SolarEdge-system

Anslut omgivningssensorerna till växelriktaren från SolarEdge

Beräkna anläggningens prestandaförhållande.

Mätningar av irradians, temperatur och vind.

EXTERNT NÄTAGGREGAT PÅ 24 V FÖR TEMPERATURSENSORER (SE1000-SEN-PSU-S1) 

UTEFFEKT

Elektrisk uteffekt 24 V/420 mA

EFTERLEVNAD AV STANDARDER

Säkerhet EN 60950-1, UL 508

Immunitet EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61204-3,  
lätt industri, kriterium A

Emissioner EN 55011, EN 55022 (CISPR22), EN 61204-3 klass B, EN 61000-3-2/3

INSTALLATIONSSPECIFIKATIONER 

Max. antal sensorer som 
försörjs av nätaggregatet 2

Mått 22,5 × 90 × 100 mm 

Vikt 170 gr 

Drifttemperatur mellan -20 och 70 ˚C 

Skyddsklass IP20 inomhus  

IRRADIANS 
SE1000-SEN-IRR-S1 

OMGIVNINGSTEMPERATUR
SE1000-SEN-TAMB-S1 

PANELTEMPERATUR
SE1000-SEN-TMOD-S1 

VINDHASTIGHET
SE1000-SEN-WIND-S1 

INSTALLATIONSSPECIFIKATIONER 

Externt nätaggregat 
på 24 V 
(SE1000-SEN-PSU-S1)

Krävs ej Krävs Krävs Krävs ej

Control & Communication Gateway (säljs separat; SE1000-CCG) - krävs

Mått 154 × 86 × 40 58 × 103 × 50 58 × 103 × 50 165 × 105 × 105 mm 

Vikt 340 110 115 750 gr 

Typ av hölje Pulverlackerad 
aluminium Polyamid Polyamid

Kåpa - aluminium 
(AlMgSi1)

Cup star -  
syntetisk, med 

fiberglas (PC-GF10)

Botten - syntetisk 
(POM H2320) 

Drifttemperatur mellan -20 och 
70 mellan -35 och 70 mellan -35 och 70 mellan 0 och 70 ˚C 

Skyddsklass IP65 IP65 IP65 IP55  

IRRADIANS 
 

SE1000-SEN-IRR-S1 

OMGIVNINGSTEMPERATUR
SE1000-SEN-TAMB-S1 

PANELTEMPERATUR
SE1000-SEN-TMOD-S1 

VINDHASTIGHET
SE1000-SEN-WIND-S1 

UTEFFEKT

Intervall för elektrisk 
uteffekt

0-1,4 V 0-10 V 4-20 mA 4-20 mA

UPPMÄTT VÄRDE

Intervall 0-1 400 W/m2 Mellan -50 och 50 ˚C 
Mellan -10 och 

120 ˚C 
0-50 m/s

Exakthet ±5 procent 1 procent av hel skala
1 procent av hel 

skala

±0,5 m/s eller 
±3 procent av 

mätvärde
Garanti och service för nätaggregatet tillhandahålls direkt av Mean Well; för mer information, se www.meanwell.com/search/MDR-10
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Med anslutning av sensorer till SolarEdge Control and Communication Gateway (CCG) kan ägare 
av Solcellsanläggningar övervaka anläggningens irradians, temperatur och vindhastighet. Detta 
gör det också möjligt för övervakningsservern från SolarEdge att beräkna och visa anläggningens 
prestandaförhållande (performance ratio, PR) baserat på sensorns värden.

Analoga sensoranslutningar

Växelriktare RS485-buss (upp till 32 enheter)

RS485-mätare/loggningsprogram till tredje parter

Control & Communications 
Gateway från SolarEdge

Externt nätaggregat på 24 V
SE1000-SEN-PSU-S1

Uteffekt på 24 Vdc/420 mA
Ineffekt mellan 100 och 240 Vac

Sensor för omgivningstemperatur
SE1000-SEN-TMOD-S1
Uteffekt på 0-10 Vdc

Sensor för paneltemperatur
SE1000-SEN-TMOD-S1
Uteffekt på 4-20 mA

Irradianssensor
SE1000-SEN-IRR-S1

Uteffekt på 0-1,4 Vdc

Anslut till Ethernet-router

Nätaggregatsanslutning 
till strömuttag på 

100-240 Vac

Anslut till 
DC-terminaler



Omfattande Servicepaket

SolarEdge stödjer dig under hela  projektets livscykel.
Vi tillhandahåller de verktyg och tjänster som hjälper dig att 
öka dina affärer med oss.

Projektering & Förprojektering

Drift & Underhåll

Projektutförande
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Projekt Design och förprojektering
Våra dedikerade verktyg och ingenjörstjänster hjälper dig att avsluta affären

Utbildning och verktyg hjälper 
dina säljteam att förmedla

värdet på SolarEdges lösning 

Skräddarsydd designoptimering 
av SolarEdges ingenjörer 

solcells-simulering och
jämförande systemanalyser

COE och ROI-analyser



Omfattande Servicepaket (forts.)
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Projekt Utförande
Våra avancerade verktyg och funktioner hjälper dig att enkelt och smidigt verkställa 
dina projekt.

Lätt och flexibel 
strängdesign

Installation och uppkoppling 
på plats med stöd av våra 

lokala serviceteam

Safe DC skyddar installatörer 
från högspänning

Projektdesign
före installationen

Installationsutbildning
med våra lokala återförsäljare

Checklista för 
installation

Fjärruppkoppling för att beställa
och aktivera installationen

Automatiska 
rapporter

Drift & Underhåll
Med vår avancerade övervakningsplattform kan du garantera systemets tillgänglighet
och höga prestanda för systemets hela livslängd.

Produktionsrapporter

Platsspecifika 
automatiserade

produktionsrapporter 

Feldetektering

Fjärrfelsökning genom 
uppkoppling 

Felindikering på inverter 
och panelnivå 

Service

Snabb RMA process  "Följ solen" kundsupport

Systemövervakning

Prestandaövervakning övervakning

Förbestämda prestanda
och statusrapporter från

flera webbplatser

Automatiska varningar Jämförelse på 
systemnivå och med 

andra system



Webbplats www.solaredge.com

E-post info@solaredge.com

Twitter www.twitter.com/SolarEdgePV

Facebook www.facebook.com/SolarEdge

Försiktighetsanmärkning angående marknadsdata och industriprognoser Denna broschyr kan innehålla 
marknadsdata och industriprognoser från tredje part Denna information är baserad på industriundersökningar 
och den kunskap inom industrin som innehas av personen som förberett dokumentet, och det kan inte försäkras 
att sådana marknadsdata är korrekta eller att några sådana industriprognoser kommer att kunna uppfyllas. Även 
om vi inte har utfört oberoende verifieringar av korrektheten i sådana marknadsdata och industriprognoser anser 
vi att dessa marknadsdata är tillförlitliga och att industriprognoserna är rimliga.

SolarEdge har uppfunnit en intelligent växelriktare som har förändrat det sätt på vilket energi utvinns och hanteras 
i Solcellsanläggningar. SolarEdges DC-optimerade växelriktare maximerar effektgenerering på individuell panelnivå 
samtidigt som den sänker kostnader för energi som produceras av solcellssystemet.

SolarEdges DC-optimerade växelriktarlösning riktar sig till ett stort antal marknadssegment inom solenergiområdet, 
t.ex. bostadsområden, kommersiella områden och storskaliga solenergianläggningar, och innefattar växelriktare, 
optimerare och molnbaserad övervakning. Genom att optimerare ansluts till varje panel möjliggör systemet 
överlägsen energiutvinning och panelhantering. Systemkostnaderna förblir konkurrenskraftiga genom att DC-
AC-omvandlingen och nätinteraktionen centraliseras hos en förenklad växelriktare. Förbättrad hantering av 
solceller-resurser, inklusive minskade drifts- och hanteringskostnader, möjliggörs genom övervakning på panelnivå 
och problemlösning på distans. En annan fördel är den automatiska DC-avstängningen som ökar säkerheten för 
installatörer, underhållspersonal och brandmän genom mekanismen SafeDC™.

© SolarEdge Technologies, Inc. Alla rättigheter förbehålls. SOLAREDGE, SolarEdges logotyp, OPTIMIZED BY SOLAREDGE 
är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande SolarEdge Technologies, Inc. Alla andra varumärken som nämns 
häri är varumärken som tillhör respektive ägare. Datum: 08/2017/V01/SWE. Kan ändras utan föregående meddelande. 

Detta dokument inkluderar beräkningar av olika parametrar av de jämförda systemen, inklusive årlig produktion av 
A/C energi, prestandaförhållanden och förlust p.g.a skuggning. Beräkningarna är baserade på PVsyst's datasimulerade 
resultat för installationer där både våra produkter och system från konkurrenter ingår. Även om vi inte har anledning 
att tro att dessa beräkningar och jämförelser skulle vara materiellt felberäknade eller vilseledande, så finns det en 
oförutsedd ovisshet i resultaten och de projekterade resultaten är därför ej garanterade. De faktiska resultaten 
kommer att variera beroende på flera faktorer som t.ex verkliga omgivningsförhållanden, installationskvalitet, samt 
olika antaganden som ligger till grund för beräkningarna. Även om åtgärder har tagits för att försäkra noggrannhet, 
kompetens och pålitlighet av beräkningarna och jämförelserna som presenterats, så tar SolarEdge inte ansvar för dessa. 
MER SPECIFIKT SÅ INNEBÄR DETTA ATT SOLAREDGE INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER SKA ANSVARA 
FÖR VARKEN DIREKTA, INDIREKTA, SPECIFIKA ELLER TILLFÄLLIGA FÖRLUSTER ELLER SKADOR, RESULTERAT ELLER 
UPPKOMMET IFRÅN ANVÄNDNING ELLER FÖRLITAN TILL BERÄKNINGARNA OCH JÄMFÖRELSERNA PRESENTERADE.


