Představení
společnosti
SolarEdge

On-line tréninky s certifikátem
Fundamental
Advanced
www.solaredge.com
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Pátky s Albertem!
Designer tréninky!
www.solaredge.com
GMT Time! Pro CZ a SK to
znamená 14:00 – 15:00
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SolarEdge v číslech
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#

58.5M
Dodaných výkonových
optimizérů

udělených

Výrobce FV
měničů

28

$331.9M

>1.6M

358282
Přítomnost
v zemích

Obrat za Q2 2020

Monitorovaných systémů
po celém světě

2.4M
Dodaných
měničů

patentů a
dalších patentových
přihlášek

19.5GW
Celosvětově dodaných systémů

2,726
zaměstnanců

Globální dosah

Přes 33,200 instalátorů
Přítomnost ve 28 zemích
Regionální servisní centra
Systémy instalovány ve 133 zemích

R&D a výrobní závody
R&D centra
Israel
Bulgaria
California, USA
Korea
Italy
Výrobní závody
China
Vietnam
Hungary
Korea
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Israel

Růst tržního podílu
Světové pořadí dodavatelů FV měničů (obrat v $)

2014

2017

Číslo Společnost

Číslo Společnost

Číslo Společnost

1

SMA

1

Huawei

1

SolarEdge

2

ABB

2

SMA

2

SMA

3

Omron

3

Sungrow

3

Huawei

4

TEMIC

4

SolarEdge

4

Enphase Energy

5

Tabuchi

5

Enphase Energy

5

Sungrow

6

Schneider Electric

6

ABB

6

Fronius

7

Enphase Energy

7

Schneider Electric

7

Power Electronics

8

Sungrow

8

Omron

8

ABB

9

Huawei

9

Fronius

9

Growatt

SolarEdge

10

Goodwe

10

Omron

10
10

7

2019

Zdroj: IHS PV Inverter Market tracker 2015-20

Obrat

1425,7
89

937,2
23

607
424,7

22,8

29,2

431,2
23,6

331,9

18,3

21,8

389

387,8

407,6
310,1

306,7

914,3
607

424,7

490

2015

2016

Solar

2017

Non-solar

2018

Q2-19

2019

.

Q3-19

Solar

Miliony USD
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418,2

325

1336,6

490

410,6

Q4-19

Non-solar

Q1-20

.

Q2-20

Za hranicemi
fotovoltaiky

One-Stop-Shop pro chytrá energetická řešení

Smart panely

Baterie, UPS a EV hnací ústrojí
Residenční a komerční
FV měniče

EV nabíjení

Monitorovací platforma a síťové služby

Smart Energy Management
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Silné stránky UPS divize SolarEdge (Gamatronic)
Desítky let zkušeností s návrhem a výrobou UPS řešení pro různé
aplikace
Skvělá produktová nabídka 3 fázových řešení od 10 – 500 KW
Významná synergie s R&D, výrobou a globální obchodní
infrastrukturou SolarEdge
Příležitost pro kombinované řešení UPS (zálohování / skladování
energie)

SolarEdge divize E-Mobility (S.M.R.E.)
Inovativní integrovaná technologie hnacího
ústrojí a elektronika pro LCV, LGV, emotocykly
Inovativní a výkonné hnací ústrojí s
převodovkou, motorem, baterií, BMS,
softwarem a příslušenstvím
Poskytuje SolarEdge rychlý přístup na
expandující světový trh EV
V předvýrobní fázi s předními výrobci
automobilů

Silné stránky Kokamu v rámci SolarEdge
Světový „Tier 1“ poskytovatel inovativních bateriových
řešení
Výrobce baterií pro velkokapacitní ESS, UPS, EV a další
Ověřená technologie s inst. více než 600MWh
Přes 162MWh velkokapacitních ESS instalací na světě

Přístup k tisícům instalátorů a EPC společností
Inovativní chemie bateriových článků s dlouhou životností
(cykly) a vysoce výkonnou Li-ion baterií
Více info: Optimum Trade (Jaroslav Rys)
jaroslav.rys@optimumtrade.cz
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SolarEdge podpůrné síťové služby
Sdružování FV, skladování energie a EV v cloudu umožňují nové síťové služby &
zdroje příjmu pro všechny účastníky
Účastníci
Domácnosti

Služba agregátora

Virtuální
elektrárna

Dodavatelé energií

Provozovatelé DS
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Nedostatky a
omezení
tradičních FV
systémů
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Nedostatky tradičních FV systémů
Ztráta energie
Nízké rozlišení monitoringu
Omezené možnosti projektování
Bezpečnostní rizika
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Jak SolarEdge
překonává
nedostatky
tradičních FV
systémů

Rozdělení funkcí měniče

18

Rozdělení funkcí měniče

Výkonový optimizér

Zjednodušený měnič

Fixní stringové napětí
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Řešení SolarEdge
Rozdělení funkcí tradičního střídače do dvou částí:
Výkonový optimizér maximalizuje výrobu energie z každého panelu
Zjednodušený střídač zodpovídá pouze za konverzi DC-AC a interakci se sítí

Výkonový
optimizér

Měniče s fixním
napětím

Monitorovací
platforma
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Řešení SolarEdge
Rozdělení funkcí tradičního střídače do dvou částí:
Výkonový optimizér maximalizuje výrobu energie z každého panelu
Zjednodušený střídač zodpovídá pouze za konverzi DC-AC a interakci se sítí
Výkonový optimizér
Maximální výroba energie z každého panelu
Zpětná vazba na výkon panelu
Výkonový
optimizer Při vypnutí sítě snižuje napětí v kabelech na
bezpečnou úroveň
25-let záruka

Střídače s fixním
napětím

Monitorovací platforma
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Řešení SolarEdge
Rozdělení funkcí tradičního střídače do dvou částí:
Výkonový optimizér maximalizuje výrobu energie z každého panelu
Zjednodušený střídač zodpovídá pouze za konverzi DC-AC a interakci se sítí

Power

Optimizer
Stringový
střídač

Střídač s fixním napětím
Zodpovídá za konverzi z DC na AC
Jednoduchý design, vysoká spolehlivost
Řídí interakci se sítí
FixedVestavěný
Voltage
Ethernet + RS485 komunikace
Inverters
12-let záruka (rozšiřitelná na 20 nebo 25 let)

Monitorovací platforma
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Řešení SolarEdge
Rozdělení funkcí tradičního střídače do dvou částí:
Výkonový optimizér maximalizuje výrobu energie z každého panelu
Zjednodušený střídač zodpovídá pouze za konverzi DC-AC a interakci se sítí

Jednofázový střídač s technologiíVýkonový
optimizér
HD-Wave
Nová topologie
99% vážená účinnost
Malý, lehký, snadno se instaluje
Fixed Voltage
Tenkovrstvé místo elektrolytických
Inverters
kondenzátorů
Až 155% DC vůči AC
Podporuje chytré řízení energie a
aplikace storage
Monitorovací platforma
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Řešení SolarEdge
Rozdělení funkcí tradičního střídače do dvou částí:
Výkonový optimizér maximalizuje výrobu energie z každého panelu
Zjednodušený střídač zodpovídá pouze za konverzi DC-AC a interakci se sítí

Výkonový
optimizér

Měniče s fixním
napětím

Monitorovací platforma
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Monitorovací platforma
Absolutní přehled o výkonu systému
Alarmy systémových poruch
Jednoduchý přístup z počítače,
chytrého telefonu nebo tabletu

Komerční řešení SolarEdge

Monitorovací platforma

Komerční brána

Požární brána

Environmental Sensors
Environmentální sensory a satelitní PR
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Výkonové optimizéry

Měniče

2-na-1 konfigurace s P650–P1100

16kVA – 82.8kVA (100kW)

Interakce se sítí

SolarEdge nabízí 4 základní benefity
Více energie

Vyšší výroba energie &
rychlejší návratnost investice
díky MPPT na úrovni panelů
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Nižší náklady na provoz
a údržbu (O&M)

Absolutní přehled o výkonu
systému & řešení problémů
na dálku

Vyšší bezpečnost

Flexibilní návrh

Bezpečnost během instalace,
údržby, požárního zásahu
& jiných nouzových situacích

Maximální využití místa a
minimalizace času nutného
pro návrh systému

Jak to vlastně
funguje

11/16/2020

Topologie systému – jednofázový
=

380V

~

230V (1f)
400V (3f)

Měnič (DC/AC)
Fixní vstupní/výstupní
poměr napětí pro nejvyšší
účinnost

P300
8-48V

1-60V

Optimizér
DC/DC “Buck-Boost” měnič může zvýšit
nebo snížit výstupní napětí.
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Topologie systému – třífázový (komerční FVE)
=

750V

~

400V

Měnič (DC/AC)
Fixní vstupní/výstupní poměr
napětí pro nejvyšší účinnost

P600
12.5-80V

1-85V

Optimizér
DC/DC “Buck-Boost” měnič může zvýšit
nebo snížit výstupní napětí..
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Systém SolarEdge – Safety Mode (bezpečnostní mód)
20x Optimizér

VOC

80V
1.0V
0A

20V

1.0V
0A

19

400V
“OFF”

80V

19

=

~

Bezpečné napětí

80V
1.0V
0A
Safety mode (bezpečnostní mód)
1V na optimizér

80V
20

1.0V
0A
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OR

Systém SolarEdge – Ideální systém
500W

20x Optimizér
I

8
62

13.3A

62V
37.6V
8A

V

10000W

=

750V

~
400V

500W

13.3A
I

8
62

62V
37.6V
8A

V

Fixní DC
vstupní napětí

500W

3-f měnič = 750V
(1-f měnič HD wave = 380V)

I

8
62

19

62V
37.6V
8A

V

10000W / 750V = 13.3A

500W

13.3A
I

8
62
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V

62V
20

37.6V
8A
500W / 13.3A = 37.6V

Systém SolarEdge – zastíněný panel
500W

20x Optimizér
I

8
62

13A

62V
38.5V
8A

V

9750W

=

750V

~
400V

250W

13A
I

6.5
38.5

38.5V
19.2V
6.5A

V

Fixní DC
vstupní napětí

19x38.5V
+1x19.2V
= 750V

500W

250W / 13A = 19.2V

I

8
62

19

62V
38.5V
8A

V

9750W / 750V = 13A

500W

13A
I

8
62

32

V

62V
20

38.5V
8A
500W / 13A = 38.5V

Systém SolarEdge – „mrtvý panel“
500W

20x Optimizér
I

8
62

12.7A

62V
39.4V
8A

V

9500W

=

750V

~
400V

12.7A
0V

0W

I

0
0

0.0V
0A

500W

V

I

8
62

19

39.4V

9500W / 750V = 12.7A

500W

12.7A
I

8
62

33

V

19x39.4V
= 750V

62V
8A

V

Fixní DC
vstupní napětí

62V
20

39.4V
8A
500W / 12.7A = 39.4V

Proč systémy
porovnávat?

Systémy v přímém srovnání
Tradiční 1 fázový systém

8A

8A

8A

8A

8A

8A

35V

280W

35V

280W

35V

280W

35V

280W

35V

280W

35V

280W

35V

280W

35V

280W

35V

280W

35V

280W

35V

280W

35V

280W

35V

280W

280W

35V

8A

8A

8A

8A

8A

8A

8A

8A

14 panelů s 280 Watty =
3.920 Watt DC-výkon
Účinnost:
ŋ=96,5% = 3.783W

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

280W

280W

280W

280W

280W

280W

280W

280W

280W

280W

280W

280W

280W

280W

SolarEdge jednofázový systém

8A

8A

8A

8A

8A

8A

8A

8A

8A

8A

8A

8A

8A

8A

14 panelů s 280 Watt =
3.920 Watt DC-výkon
Účinnost systému:
ŋ=97,6% = 3.826W

Systémy ve srovnání při zastínění
Tradiční systém

4A

4A

4A

4A

35V

140W
280W

35V

140W
280W

35V

140W
280W

35V

140W
280W

35V

140W
280W

35V

140W
280W

35V

140W

35V

140W

35V

140W

35V

140W

35V

140W

35V

140W

35V

140W

140W

35V

4A

4A

4A

4A

4A

4A

4A

4A

4A

4A

14 panelů se 140 Watty =
1.960 Watt DC-výkon
Účinnost:
ŋ=96,5% = 1.891W

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

280W

280W

280W

280W

280W

280W

280W

280W

280W
140W

280W
140W

280W
140W

280W
140W

280W
140W

280W
140W

SolarEdge Systém

8A

8A

8A

8A

8A

8A

8A

8A

4A

4A

4A

4A

4A

4A

8 panelů s 280 Watt +
6 panelů se 140 Watty =
3.080 Watt DC-výkon
Účinnost systému:
ŋ=97,6% = 3.006W

Systémy ve srovnání (stínový management *)
Systém s „managementem stínu“*

8A

8A

8A

8A

8A

8A

8A

8A

8A

8A

8A

8A

8A

35V

0W
140W
280W

35V

0W
140W
280W

35V

0W
140W
280W

35V

0W
140W
280W

35V

0W
140W
280W

35V

0W
140W
280W

35V

280W

35V

280W

35V

280W

35V

280W

35V

280W

35V

280W

35V

280W

280W

35V

8A

8 panelů s 280 Watty = 2.240
Watt DC-výkon
Účinnost:
ŋ=96,5% = 2.162 W
Co se asi stane s bypassdiodou, pokud se bude
neustále vypínat a zapínat?

*Funguje jen v případě 1 String na 1 MPP Tracker

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

35V

280W

280W

280W

280W

280W

280W

280W

280W

280W
140W

280W
140W

280W
140W

280W
140W

280W
140W

280W
140W

SolarEdge Systém

8A

8A

8A

8A

8A

8A

8A

8A

4A

4A

4A

4A

4A

4A

8 Module with 280 Watt +
6 Module with 140 Watt =
3.080 Watt DC-výkon
Efficiency:
ŋ=97,6% = 3.006W

* Stínový managment představuje software různých výrobců, který je údajně schopen vyřešit problémy se stínem na instalaci a nahradit optimizéry.

Simulace
Průběh výkonu při zastínění:

Průběh výkonu při zastínění:

Tradiční systém

SolarEdge systém

Plný sluneční osvit
Omezená výroba energie
Zastínění

Vhodné i pro systémy s čistým jihem!

Rozdíly mezi optimizéry?
SolarEdge

Jiné optimizéry

Komunikace

DC linky (FV kabely) - spolehlivá

Často Wi-Fi – rušení, výpadky celého systému

Efektivita

Vysoká a ověřená nezávislými institucemi

Nižší – umí jen snížení napětí, MPP přes Wi-Fi,
vyšší MPP napětí pro funkci apod.

Hardware

Jen optimizér a měnič

Dodatečný HW pro komunikaci (Wi-fi brány)

Záruka

25 let optimizér/ 12 let měnič (prodloužitelná)

Měnič obvykle 5 let, dokoupení garance velmi
drahé, wi-fi brány apod. 5 let

Problémovost

Jeden výrobce – jedna záruka

2 výrobci, hledání na čí straně je chyba

Servis

Evropa + svět

V Evropě téměř neexistuje (Čína apod.)

Bezpečnost

Certifikovaná automatická funkce snížení
SafeDC a chrana před el. oblouky dle UL1699B

Evropská certifikace (Čína?), fce není fail safe,
ochrana před el. oblouky – jen některé měniče

Tržní podíl

Dominance trhu, finančně silná společnost

Marginální % trhu, záruka?

Monitoring

Zdarma 25 let

Některé funkce placené/neexistuje monitoring

Internet

Není potřeba při spuštění

Nutný pro spuštění
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Typická klišé o optimizérech
 „Vy nemáte na instalaci žádný stín, výkonové optimizéry nepotřebujete“
 Obvykle tvrzení někoho, kdo nerozumí základním principům fungování fotovoltaiky a moderním
technologiím
 Stín je sice největším, resp. nejsnáze viditelným zdrojem „nesouladu panelů“, ale nikoli jediným
zdrojem (nerovnoměrná degradace panelů, teplotní nesoulad, sníh, znečištění apod.)
 Na světě neexistuje instalace bez stínu (stín vytváří i pohybující se mraky)

 „Optimizéry si dejte jen na zastíněné panely“
 Tento přístup opět neřeší problém, v budoucnu mohou existovat další zdroje stínu (postavená
anténa, vzrostlý strom, přístavba atd.), fotovoltaika je investicí na 30 a více let; další zdroje
nesouladu jsou ignorovány
 U většiny technologií optimizérů fungují bezpečnostní funkce snížení napětí jen v případě, že
jsou optimizéry vybaveny všechny panely

 „Optimizéry a více spojů znamená vyšší riziko z hlediska požární bezpečnosti“?


Viz část věnovaná bezpečnosti

Vaše
optimalizované
řešení pro
komerční FVE

Střídač jako „mozek“ FVE
Střídače tvoří asi jen ~10% z ceny FV systému, ale:
Ovlivňují 20% systémových nákladů (eBoS)
Řídí 100% výrobu systému
Jsou „mozkem“ celého systému
Mohou zásadně ovlivnit náklady na provoz a údržbu

Výběr střídače je kritickým faktorem pro dlouhodobou
finanční výkonnost FV systému
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Zdroj: Založeno na tržní analýze SolarEdge, za předpokladu celkových nákladů ~€1/Wp

Struktura instalačních
nákladů
na střešní FVE

FVE a její celoživotní hodnota

Vyšší zisk
Snížení výdajů
Eliminace rizik
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Více Energie

Nesoulad panelů znamená ztrátu energie
Tradiční střídače hledají bod maximálního výkonu (MPPT - Maximum Power Point Tracking) za
celý string
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Nesoulad panelů

Ztráta výkonu

Více Energie

Tradiční systém – zdroje nesouladu panelů
V tradičním systému vedou rozdíly (nesoulad) mezi jednotlivými panely k výkonovým ztrátám
Výkonové optimizéry SolarEdge eliminují tyto výkonové ztráty a zajišťují maximální výnosy
Zdroje nesoulad panelů:

Poškození při
transportu
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Rozdílný sklon &
orientace

Tepelný nesoulad

Zastínění
Zašpinění
(současné&budoucí)

Výrobní tolerance`

Více Energie

Více energie eliminací nesouladu
Nesoulad panelů – výrobní tolerance, nestejnoměrná degradace panelů, částečné stínění, teplotní
nesoulad, poškození transportem, zašpinění atd.

Systém SolarEdge

Každý panel vyrábí maximum energie
nezávisle na ostatních panelech ve stringu
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Tradiční střídač

Nejslabší panel redukuje výkon všech
ostatních panelů ve stringu

Více Energie

Panely stárnou různým tempem
Nominální výkon panelů může během 20 let poklesnout až o 20%
Každý panel ale stárne rozdílným tempem
SolarEdge – každý panel vyrábí maximum energie a neovlivňuje výkon ostatních panelů.
Nejhorší panel
Průměr
Nejlepší panel

Šarže
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Zdroj: A. Skoczek et. al., “The results of performance measurements of field-aged cSi photovoltaic modules”, Prog. Photovolt: Res. Appl. 2009; 17:227–240

Více Energie

Nesoulad panelů v čase roste
Graf výkonu panelů
Nejslabší panel (černá
křivka) ovlivňuje v
tradičním systému
výkon všech ostatních
panelů zapojených ve
stejném stringu
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© SolarEdge

Nesoulad panelů v čase roste – reálná FVE v CZ

Zdroj: SEF 2018, Ing. Michal Skřépek , Ph.D., VŠB – TUO Ostrava, Výzkumné Energetické Centrum

Více Energie

Kvantifikace přidané výroby
Vyšší výroba energie systémem SolarEdge byla
potvrzena mnohými testy a studiemi, například
Výzkum provedený LHW Partnership ukazuje
vyšší výrobu ve všech situacích – pro domácí &
komerční FVS s různým stupněm zastínění, od
žádného až po vysoký
Energetický výnos SolarEdge může být plně
simulován pomocí předních a důvěryhodných
simulačních nástrojů
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Více energie – všechny scénáře
Více Energie

PHOTON Labs testovaly a srovnávaly množství přidané energie SolarEdge systému oproti lídrovi tradičních
střídačů (vydání 10/2011)
Ideální laboratorní podmínky, panely s flash testy, homogenní osvit
Různé scénáře zastínění – až o 30% více energie pro SolarEdge
Bez zastínění – o 2% více energie pro SolarEdge díky nesouladu panelů (pozor – žádné jiné zdroje
nesouladu běžné v praxi – stín, špína, teplota, rychle se měnící podmínky osvitu, stárnutí panelů atd.)
Srovnání výroby mezi klasickým střídačem a systémem SolarEdge
130.6%

109.7%
101,7%

104.7%

101,2%

100%

Bez stínu
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Vikýř

Horiz. st.
Tradiční

Sloup
SolarEdge

Snížený osvit

Zjednodušený příklad – 1 MWp
Ztráta/Doba

10 let

20 let

30 let

2%

200 000 kWh

400 000 kWh

600 000 kWh

2%

600 000 CZK

1 200 000 CZK

1 800 000 CZK

5%

500 000 kWh

1 000 000 kWh

1 500 000 kWh

5%

1 500 000 CZK

3 000 000 CZK

4 500 000 CZK

10%

1 000 000 kWh

2 000 000 kWh

3 000 000 kWh

10%

3 000 000 CZK

6 000 000 CZK

9 000 000 CZK

 Průměrná cena za kWh cca 3 CZK
 Zde bez diskontování v čase
 Za zjednodušeného předpokladu 1kWp vyrobí 1000 kWh (tzn. 1% = 10 000 kWh při 1 MWp)

Poznámka: pouze ilustrativní příklad

Více Energie

Větší výkon už při návrhu FVE
Výkonové optimizéry umožňují instalaci:
Panelů v částečně zastíněných oblastech
Stringů nestejných délek
Stringů v různých orientacích a na různých střešních plochách
Flexibilní návrh FVE > Více panelů na střeše > Větší výkon
Tradiční střídač:
312 kWp
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SolarEdge systém:
396 kWp

= 27% přidaného výkonu

FVE a její celoživotní hodnota

Vyšší zisk
Snížení výdajů
Eliminace rizik
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Flexibilita návrhu

Nižší náklady na BoS
Typický stringový střídač
 Limitovaná délka stringu

 26-50 panelů na string (až 15.3kW)

 Stringy stejné délky (k danému MPP

 Různě dlouhé stringy mohou pracovat

 Zastíněné panely snižují výrobu všech

 Pouze zastíněné panely produkují méně

 Nelze kombinovat různé typy panelů

 Lze použít jakýkoli typ nebo jakoukoli

trackeru)

panelů daného stringu

 Stejná orientace/sklon (pro daný MPP
tracker)
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SolarEdge

paralelně
energie, ostatní panely ve stringu nejsou
ovlivněny
velikost panelu

 Jakákoli orientace/jakýkoliv sklon

Flexibilita návrhu

Úspora na BoS
Až 60
panelů
na string

Méně stringů

SolarEdge střídač
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Méně kabelů, sdruž.
boxů, pojistek, atd.

Až 50% úspora na
BoS nákladech

Méně krimpování na
koncích stringů apod.

Snížené riziko poruchy
& požáru

Tradiční střídač

Flexibilita návrhu

Nižší náklady na BoS
Tradiční 27.6kW stringový střídač: 4 m/kW DC
SolarEdge systém: 0.45 m/kW DC
V MW systémech mohou být úspory v tisících EUR

Tradiční stringový střídač: 6 stringů na střídač, 22/23 panelů na string

SolarEdge: 3 stringy na střídač, 44/46 panelů na string
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Integrované DC kabely
Dodatečné DC kabely

© SolarEdge

Absolutní kontrola

Nižší náklady na provoz a údržbu (O&M)
Alarmy detekující poruchy panelů &
střídačů
„Know before you go“:
Identifikace slabého výkonu
Využití grafů pro analýzu slabého výkonu
(analýza nesouladu)
Plánování údržby podle závažnosti
problému a vlivu na výkon systému
Méně výjezdů na instalaci, méně času
stráveného na místě
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Absolutní kontrola

Analýza FV panelů 2 kliky
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© SolarEdge

Zvýšená provozuschopnost systému
Bypass dioda se zdá být zkratována – vadný panel vykazuje 2/3 napětí
Problém se zobrazí na virtuální mapě instalace
Instalatér může proaktivně a pohodlně vyřešit servis
Rychlé a snadné odhalení problému znamená pro vlastníka více vyrobené energie za dobu
životnosti

Dobré panely, s plným napětím
Bypass dioda selhala
Výkonově slabý panel se sníženým napětím
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Příklad: PID detekce
“Potential induced degradation” je fyzikální jev snižující
výkon panelů prostřednictvím snížení faktoru plnění
(FF) a výstupního napětí
Objevuje se tehdy, pokud se během provozu vyskytne
negativní potenciál mezi panely a zemí, nejsilněji se
projevuje na panelech nejblíže negativního pólu
střídače
Jestliže je podezření na PID, technici musí vylézt na
střechu, odpojit panely a změřit jejich výstupní napětí
Obrázek elektroluminescence panelu před (vlevo) a panelu po
PID testování (vpravo). Zdroj: PVTech Photo: © Fraunhofer CSE
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Vzdálená detekce PID
Díky SolarEdge monitorovacímu portálu mohou být PID problemy detekovány “dvěma kliknutími”
Pohledem na výkon panelů ve stringu lze odhalit degradaci výkonu posledních panelů (nejblíže
negativnímu pólu)
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Vzdálená detekce PID (Pokr.)
Není potřeba posílat techniky na střechu – napětí panelů je měřeno dálkově
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Struktura kontraktů O&M
Dlouhodobé servisní O&M kontrakty
obvykle garantují:
Výkon systému – obvykle jako performance
ratio (PR), výkonový poměr

Rozdělení nákladů na O&M **
Režie; 10%
Korektivní
údržba; 30%
Monitoring &
Reporting; 15%

Provozuschopnost systému – obvykle v
rozmezí 97 % - 99 %

O&M smluvní náklady jsou běžně v rozmezí
1%-2% vstupních investičních nákladů*
€10-€20/kW/ročně u 500kW systému
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* Zdroj: Analýzy SolarEdge, O&M kontrakty z NA, EU a ME
**Zdroj: Technical risks in PV projects, EURAC TUV-RH, 3/2016

Preventivní údržba; 45%

Poznámka: nezahrnuje čištění panelů

SolarEdge – úspora na O&M
Monitoring - vestavěný hardware & software
Preventivní údržba
Vysoké rozlišení, monitoring panelů

Rozdělení nákladů na O&M **
Režie; 10%
Korektivní
údržba; 30%
Monitoring &
Reporting; 15%

Inspekce na dálku
Méně stringů – méně času

Korektivní údržba
Automatické alarmy (lokalizované)
Pokročilé metody řešení problémů
Bezpečnost při údržbě

Preventivní údržba; 45%
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Poznámka: nezahrnuje čištění panelů

Absolutní kontrola

Úspora na O&M
SolarEdge umožňuje úsporu 15%-25% na ročních provozních a servisních nákladech (O&M)
O&M struktura nákladů
Režie; 10%
Úspora; 20%

Monitoring &
Reporting;
10%

Korektivní
údržba; 25%
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Poznámka: nezahrnuje čištění panelů

Prevetivní
údržba; 35%

FVE a její celoživotní hodnota

Vyšší zisk
Snížení výdajů
Eliminace rizik
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Unikátní výzvy
komerčních
FVE

Perspektiva z pohledu hasiče: komerční FVE
V budově může být mnoho lidí
Struktura a majetek uvnitř má vyšší hodnotu
Komerční budovy mohou obsahovat velké množství
různých hořlavin, toxických látek a jiných nebezpečných
materiálů
V některých případech jsou komerční budovy tak rozlehlé,
že mohou vyžadovat odlišné požární taktiky

Komerční budovy představují pro hasiče, kteří mají za úkol
chránit život a majetek, zvláštní výzvu…tato výzva je
zesílena v případě komerčních budov s fotovoltaickými
systémy, které pro hasiče znamenají ve srovnání s jinými
elektrickými systémy specifickou formu nebezpečí“
—Matt Paiss , San Jose Fire Department fire captain
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Požáry na budovách s komerčními FVE
Nejistota – zdržení projektů
Co budou dělat záchranáři/hasiči když je
FV na střeše?
Co bude s inventářem v budově?
Jak to bude s pojištěním?

Zpřístupnění střechy je klíčem ke zvládnutí
těchto otázek
Přístupná střecha = cesty
Přístupná střecha = elektrická bezpečnost
Photos Courtesy of Massachusetts Department of Fire Services
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Zvýšená bezpečnost

Bezpečnostní řešení SolarEdge
Integrované bezpečnostní funkce
SafeDC™ – systém v bezpečném napěťovém stavu při
instalaci nebo požárním zásahu
AFCI - SolarEdge pomáhá chránit majetek investora,
měniče jsou kompatibilní s normou UL1699B, která
má za úkol zmírnit účinky některých elektrických
oblouků, které představují riziko požáru
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Tradiční systém

SolarEdge se SafeDC/RSD

Bezpečnější FV
systém bez
požáru ve
vašem
rozpočtu

Udělali byste kompromis u bezpečnosti auta?
Nebo kompromis u bezpečnosti budovy?

Tak proč dělat kompromis u FVS?

Důležitost bezpečnosti FVE
Na světě jsou instalovány milióny FV systémů, které jsou obecně
bezpečné a nepředstavují nebezpečí pro lidi nebo majetek
Maximalizace bezpečnosti FVS je ale v zájmu všech
Prioritou č.1 musí být vždy ochrana lidí a majetku
Eliminace požárů FV systémů předchází negativní publicitě a zvyšuje
reputaci fotovoltaického odvětví
Snižováním bezpečnostních rizik se zvyšuje provozuschopnost
systému a dosahuje se vyšší výroby
Pomáhají se uspokojovat požadavky na pojištění

V mnoha oborech není nutné čekat na to, až se zavedou
bezpečnostní opatření „de iure“,
např. airbagy v autě byly zavedeny ještě před legislativou
Stejně jako automobily, také FV systémy lze klasifikovat
podle úrovně jejich bezpečnosti
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lepší

Nastavujeme
měřítka
bezpečnosti

Usilujeme o minimalizaci rizika požáru a
úrazu el. proudem pro všechny domácí a
komerční fotovoltaické instalace
Průkopnická řešení bezpečnosti FVE, která
jdou za hranice existujících bezpečnostních
standardů

„Be Safe, Be Smart“
Instalace menšího počtu FV komponent a spojů z důvodu
vyšší bezpečnosti má své limity
I když chytré (smart) technologie mohou vyžadovat
instalaci dodatečných komponent, výrazně zvyšují
bezpečnost systému a urychlují návratnost (ROI) díky:
Vypnutí na úrovni panelů
Detekci tepla
Detekci a přerušení el. oblouku (AFCI)
Monitoringu na úrovni panelů, detekci a přesné
lokalizaci chyb
Inherentnímu designu systému, který eliminuje
vznik dodatečných nákladů, snižuje dobu instalace
a omezuje prostor pro případné chyby
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Překonávání
bezpečnostních výzev
tradičních stringových
měničů

Slunce nemůžete vypnout
FV systémy generují vysoké DC napětí i když je odpojíte ze sítě
(AC strany)
Při sériovém zapojení panelů ve stringu může napětí
rezidenčních nebo komerčních FV systémů dosahovat 6001500V
To může být potenciálně nebezpečné pro instalatéry během
instalace a personál údržby při provádění servisních prací
Hasiči obvykle odříznou budovu od proudu, aby si zajistili pro
svou práci bezpečné prostředí
Vysoké DC napětí výrazně omezuje bezpečnost při práci a
reakční dobu zásahových složek
Poznámka - Česká republika: Při hasebních pracích s nemožností odpojení elektrické energie nad 400 V je možno v
odůvodněných případech uplatnit oprávnění velitele zásahu dle právního předpisu – „Velitel zásahu je oprávněn na
nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo majetku přerušit v případě, kdy již nelze, ani přes vynaložení všech
dostupných sil a prostředků, osoby, zvířata nebo majetek zachránit anebo pokračování v zásahu by bezprostředně
ohrožovalo život zasahujících hasičů.“ (Zdroj: Bojový řád jednotek požární ochrany 48/P: Požáry fotovoltaických
79 elektráren)
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Vypnutí měniče během nouzové situace, údržbě atd.
Když se vypne tradiční FV systém
Pouze se „vypne proud“, DC napětí naopak stoupne
(z Vmpp na Voc – napětí naprázdno)
FV panely a kabeláž zůstává pod napětím a za
denního světla zůstávají potenciálně nebezpečné
Pokud se vyskytnou další poruchy nebo zkraty, již
vypnutý střídač nebo centralizovaný odpojovač
nemohou situaci vyřešit` (např. zkraty mezi panely a
stringy vedoucí až k požáru - při bouři nebo po
krupobití)
Odpojovače jiných výrobců pouze zvyšují náklady bez
snížení rizika

Když se vypne systém se SolarEdge
Jakmile je vypnuta AC strana nebo je zjištěna
chyba na stringu, funkce vypnutí panelů deenergizuje systém a uvede jej do bezpečného
napěťového stavu
Proud mezi panely a stringy neteče, předchází se
vzniku požáru a vytváří se bezpečné pracovní
podmínky
Je eliminována hrozba neúmyslného kontaktu
člověka s FV systémem, který má vysoké napětí
FV panely mohou být okamžitě odstraněny a
ulehčit tak hasičům přístup k hořící budově skrz
střechu
Žádné riziko vzniku požáru kvůli zkratům mezi
panely a stringy (např. po poškození při bouřce)
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Zvýšená bezpečnost se SolarEdge fcí SafeDC™
Kdykoli je vypnuta AC strana, DC kabely se de-energizují
za účelem ochrany instalátorů, pracovníků údržby a
hasičů
Výkonové optimizéry jsou navrženy tak, aby jejich napětí
pokleslo na 1V v těchto případech:
Budova je odpojena od veřejné el. sítě
Měnič je vypnut
Dojde k poruše izolace např. při povodních nebo při
strukturálním kolapsu budovy (detekuje měnič)

Tepelné sensory ve výkonových optimizérech
připojené k panelům detekují teplotu vyšší než
prahová hodnota (85 ˚C)
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je

31V

1

=

~

31V

+/-

Tradiční systém
~

230V

2
620V ! Napětí generátoru nelze vypnout!

Napětí je mimo mezní hodnoty
bezpečného DC napětí
31V

31V
82

19

20

Musí se dodržovat bezpečná vzdálenost a
ke zdroji požáru nelze přistupovat
napřímo

Funkce SafeDCTM
31V

1

Výkonový
optimizér

35V

∿∿

~

230V

31V

2

Výkonový
optimizér

35V

350V

SafeDCTM signál

31V

9

Výkonový
optimizér

35V

Je vysílán neustále během provozu
(každou 0.5s) a každý optimizér jej
musí pravidelně obdržet!
Pokud optimizér signál neobdrží, pak
přechází automaticky do
bezpečnostního módu - SafeDCTM

31V
83

83

10

Výkonový
optimizér

35V

Funkce SafeDCTM
31V

1

Výkonový
optimizér

~

1V

230V

31V

2

Výkonový
optimizér

1V

10V

SafeDCTM
Max „napětí naprázdno“: počet
optimizérů ve stringu x 1V

31V

31V
84

84

9

10

Systém se nachází v bezpečnm
napěťovém stavu

Výkonový
optimizér

1V

Výkonový
optimizér

1V

Větší bezpečnost díky SafeDCTM
V bezpečných podmínkách: max. 1V na optimizér
Panely ve
stringu (60 čl./
255Wp)

Tradiční měnič

SolarEdge

12

 432 V

 12 V

20

 720 V

 20 V

44

 1584 V

 44 V

Funkcionalita SafeDC™
Výkonové optimizéry fungují jen v případě signálu od měniče
„Fail-safe“: pokud měnič není v provozu, DC napětí se automaticky vypne

Další bezpečnostní funkce
Automatické vypnutí výkonových optimizérů a měniče pokud je teplota příliš vysoká
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Elektrické oblouky mohou také představovat riziko
Co je elektrický oblouk?
Trvalý elektrický výboj s vysokou energií, vznikající průchodem
proudu skrz normálně nevodivé médium jako je vzduch
Vytváří nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo riziko
požáru v důsledku elektrifikace instalace
Oblouky generují teplo, které mohou způsobit požár anebo
mohou popálit osoby pracující v blízkosti oblouku
Obvyklé příčiny:
Vadné nebo nesprávně připojené kabely nebo konektory,
koroze, přežvýkané kabely od zvířat, vadné DC odpojovače
Přehřátí komponenty FV systému
Riziko oblouku (i když stále malé) roste spolu se
stárnutím systému a degradací spojů a kabelů
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(

Elektrický oblouk a detekce tepla
Tradiční systémy
Obecně mohou mít méně spojů, ale tyto
nejsou chráněny před oblouky nebo
přehřátím
Lze použít externí řešení jiných výrobců, ale
zvyšují se náklady na instalaci, rostou obavy
ohledně spolehlivosti a kompatibility, nabízí
se jen omezená integrace
s FV systémem,
`
např. s jeho monitoringem
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Systémy SolarEdge
Chytrá automatická ochrana detekující
poruchy způsobené el. obloukem na všech
spojích (jako na konektorech panelů)
předtím, než povedou ke vzniku požáru
Řešení je pevnou součástí SolarEdge
ekosystému, žádné další náklady
Tepelné problémy jsou přesně lokalizovány,
což šetří pracovníkům údržby kritický čas na
místě
Vylepšení požadavků americké normy
UL1699B, zavedení funkce automatického
opětovného připojení měniče, která
maximalizuje provozuschopnost FVS až do
vyřešení problému

Zvyšujeme pomyslnou laťku bezpečnosti ještě výše
Nová generace 3-fázových měničů pro komerční FVE do 33kW
(40kW pro 480V)
Zahrnuje volitelná zařízení přepěťové ochrany chránící DC, AC a
RS485 porty

Příští generace Synergy komerčních měničů, do 100kW (120kW)
Bude obsahovat tepelné senzory zabudované do každé DC/AC
svorkovnice
Bude podporovat ověření AC a DC kabeláže, aby se omezily
instalační chyby
Bude poskytovat dvě úrovně ochrany: pokud se detekuje
abnormální teplota, systém pošle automaticky výstrahu a ve
vážných případech dokonce vypne měnič
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Nový měnič se
synergickou technologií

Pohled na bezpečnost systému v reálném čase
Tradiční systémy
Neexistuje metoda jak detekovat nebo
zmírnit poruchy panelů
Při použití externích systémů jiných výrobců,
např. řešení pro Rapid Shutdown bez
monitoringu:
V případě špatné instalace zařízení nebo
jeho selhání nic `neindikuje jeho poruchu a
zařízení nefunguje tak, jak se očekává
Pro ověření funkčnosti se musí pravidelně
provádět údržba, vznikají další náklady
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Systém SolarEdge
Funguje jako systém včasného varování - poskytuje
výstrahy na úrovni panel - systém a schopnost
porozumět příčinám jakýchkoli problémů
Automaticky informuje instalátory a provozovatele
systémů o ztrátě výkonu nebo o bezpečnostním
riziku, zdarma po dobu životnosti systému
Protože je ke vzniku požáru zapotřebí energie, je
monitorování na úrovni panelu preventivním
protipožárním opatřením
Preventivní údržbu lze provádět v dostatečném
předstihu před každou problémovou událostí při
použití vzdálené diagnostiky a detekce anomálií
Chrání návratnost investice (ROI) vlastníka systému
a instalátorům významně šetří čas a náklady práce
na místě instalace

Celý SolarEdge bezpečnostní balíček
SolarEdge je lídrem v oblasti bezpečnosti FV měničů a zahrnuje bezpečnostní technologie napříč
různými platformami, které splňují nejpokročilejší mezinárodní normy

90

SafeDCTM

Rapid Shutdown

Ochrana před el.
oblouky AFCI

Monitoring na
úrovni panelů

Zajišťuje, že je systém při
vypnutí uveden do
bezpečného (DC)
napěťového stavu, a to
do 5 minut

Umožňuje rychlé vybití
vodičů na bezpečnou
úroveň napětí do 30
sekund

Poskytuje schopnost
detekovat a ukončit el.
oblouk vypnutím
měniče

Posílá automatické
notifikace o
problémech systému,
prevence potenciálních
bezpečnostních rizik

Ještě
bezpečnější
budoucnost se
SolarEdge

Holistický přístup k bezpečnosti – od FV k baterii
Vzhledem k tomu, že bezpečnostní rizika u FV systémů nelze
zcela vyloučit, hledá společnost SolarEdge neustále další způsoby
jak bezpečnost FV systémů zvýšit
SolarEdge proto zavádí novátorská a vůdčí bezpečnostní opatření
i pro ochranu baterií, stejně jako tomu bylo u FV systémů
Vícevrstvé softwarové a hardwarové ochranné mechanismy proti
přebíjení článků, včetně softwarového blokování, vypínání baterie a
domácího jističe
Vícero mechanických a elektrických spouštěčů:
Nadproudová ochrana
Ochrana proti přepětí a podpětí
Vícebodové měření teploty
Systém uvolnění tlaku

Preventivní opatření založená na detekci abnormálního chování
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Když jde o
bezpečnost
FV, méně
neznamená
více

Skutečně znamená více komponent ve
FVS více bezpečnostních rizik, jak se nám
někteří lidé snaží namluvit?
Ne – pokud jsou navrženy tak, aby naopak
bezpečnost systému zvyšovaly

Co myslíte, které auto je bezpečnější řídit?
Méně komponent
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Více komponent
(s pokročilými bezpečnostními funkcemi)

FV bezpečnost - souhrn
Jak fotovoltaika expanduje a počet instalací se zvyšuje, statisticky se zvyšuje
pravděpodobnost požáru
To vyžaduje minimalizovat bezpečnostní obavy - klid v duši pro všechny
zúčastněné strany, včetně snížení nákladů na pojištění

Komplexní bezpečnostní přístup zahrnuje včasnou detekci poruch a rychlou
reakci od konektoru až po úroveň celého systému
U tradičních FV systémů a měničů znamenají bezpečnostní opatření dodatečné
náklady, a to vytváří konflikt mezi bezpečností a náklady na systém
Nová měřítka FV bezpečnosti jsou vytvářena a definována technologiemi
využívajícími elektroniku na úrovni panelů (MLPE)
Výběrem pokročilých technologií není nutné dělat kompromisy mezi
bezpečností a náklady systému

SolarEdge je lídrem v bezpečnosti FV systémů:
Integrované, nákladově efektivní bezpečnostní mechanismy
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Kontinuální zavádění špičkových funkcí zaměřených na bezpečnost

Co na to pojišťovny? (Allianz)

Co na to pojišťovny? (FM Global)

Co na to hasiči? (Hampshire Fire and Rescue Service)
„Důvěra v technologii SolarEdge’s SafeDC™ vedla hasiče k
instalaci SolarEdge na střechy jejich vlastních budov.“
Ve Velké Británii si hasiči vybrali technologii SolarEdge o
celkovém výkonu 700kWp na celkem 12 hasičských budov a 3
budovy ředitelství. Důvodem byly zejména pokročilé
bezpečnostní funkce, jako například požární brána (FFG), která
umožňuje centralizované řízení bezpečnosti FV systémů, včetně
automatického nebo manuálního vypnutí systému, zobrazení
aktuálního systémového napětí a možnost připojení
bezpečnostního STOP tlačítka pro celý FV systém.

Zabezpečení bezpečného pracovního prostředí
Zabezpečte bezpečné pracovní prostředí změřením systémového napětí
400V

Naměřeno plné napětí
Je zřejmé, že situace není bezpečná

0V

Naměřeno 0V
Očekává se, že situace je bezpečná, ale chybí
jistota např. může být vadný vodič

Chytrý solární systém vám umožní jasně obě situace rozlišit
Tradiční systém

400V
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SolarEdge systém (po vypnutí)

400V 0V

400V

30V

0V

Volitelně - Firefighter Gateway (požární brána)
Vzdálená kontrola jinak plně automatické fce SafeDC™
Umožňuje vypnutí DC stlačením pohotovostního tlačítka nebo přijetím signálu od kontrolního panelu
požárního alarmu
Zobrazení DC-napětí FVS v reálném čase pro větší bezpečnost
Zobrazení stavu FVS na dálku
Požární brána
(FFG)
Pohotovostní
STOP tlačítko
RS485

RS485

RS485
RS485

Kontrolní panel
požárního alarmu
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Výměna měniče/prodloužená garance
Eliminace rizik

Střídače se musí vyměnit minimálně jednou za dobu životnosti FVS
Na výměnu střídačů se obvykle vytváří fondy nebo se přikoupí záruka

SolarEdge:
70% "střídače“ už má záruku na 25 let (optimizéry)
Standardní záruka střídačů - 12 let
Výhodné prodloužení záruky na 20 let
Levnější výměna měniče po záruce: ~40 % levněji než u tradičních

Velikost střídače
SE82.8k
SE25 - 33k

Prodloužení na 20 let
€ 1 049
€ 396

https://www.solaredge.com/sites/default/files/warranty-extension-pricelist.pdf
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© SolarEdge

Eliminace rizik

Teplota měniče a power derating
Měniče se často
umisťují do
uzavřených prostor
(požární úseky)
Pozor – měniče
generují teplo!
Kvalitní měnič snižuje
výkon (de-rating) od
50°C
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Temperature de-rating SolarEdge inverters – technical note

© SolarEdge

Eliminace rizik

Aplikační směrnice – vzdálenosti (mimo manuál)
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App note: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-clearance-guidelines-formultiple-inverter-mounting.pdf

© SolarEdge

Eliminace rizik

Budoucí kompatibilita se SolarEdge
Jednoduchá výměna panelů a rozšíření systému
Není potřeba kupovat rezervní panely na sklad,
vhodný bude jakýkoli panel dostupný na trhu
Nové výkonové optimizéry a panely mohou být
použity ve stejném stringu se staršími panely bez
ztráty energie kvůli nesouladu
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CAPEX ≠ NÁKLAD na měnič po dobu životnosti FVE
Proč SolarEdge?
ROI

Vyšší výroba = vyšší zisk (X% navíc za 20-40 let)
Výměna komponent (měniče, panely)
Náklady na BoS (AC připojení, boxy, monitoring atd.)
Náklady na servis a údržbu

105

ROI příklad – SolarEdge vs Tradiční měnič
 319 kWp na střeše
 Vstupy - stejný AC výkon 276 kVA (u SolarEdge navíc 514 optimizérů P730), 10x27.6kW vs 3xSE82.8k + 1xSE27.6k
 K výpočtu výroby energie použit nezávislý program PVsyst (konzervativní data)

XXX

Poznámka: příklad platný pro konkrétní projekt v daném místě a čase

Náklady na měnič po dobu životnosti FVE (€ct/W)






FVE je dlouhodobá investice a vyžaduje plánování cash flow (FV panely klidně 30-40 let na střeše)
Vyšší výroba v KWh znamená vyšší zisk (pouhé 1 % navíc znamená v dlouhodobém horizontu významnou částku)
Výběr měniče má velký vliv na množství a cenu BoS (DC kabeláž, MC4, pojistky, sdružovací boxy, datalogger atd.)
Měnič bude muset být vyměněn = prodloužená garance nebo peníze na výměnu
Roční provozní a udržovací náklady se pohybují v rozmezí 1-2% ze vstupní ceny FVE (evropské zkušenosti)

Náklady na měnič €c/w
Cena střídače (zdánlivá) - CAPEX
Vyrobená energie navíc za 20 let
BoS (komponenty související se střídačem)
Prodloužená garance 20 let / Náklady na výměnu střídače
O&M (provoz a údržba) 20 let
Cena měniče za dobu životnosti (skutečná)

SolarEdge
9,5
-6,7
0,5
1,3
13,2
17,8

Poznámka: příklad platný pro konkrétní projekt v daném místě a čase

Tradiční střídač
7,0
1,1
4,0
14,7
26,8

Rozdíl
2,5
-6,7
-0,6
-2,7
-1,5
-9,0

Komplexní servisní balíček
SolarEdge vám pomůže během celého projektového cyklu FVE
Poskytneme vám nástroje a služby, které vám umožní rozvíjet byznys a růst společně s námi
Návrh projektu &
Pre-Sale
Optimalizace
návrhu projektu

Komparativní
FV simulace

LCOE & ROI
analýza

Verifikace
návrhu projektu

Školení

Checklist
instalace

Podpora na
instalaci

Operace na
dálku

Automatická
zpráva o spuštění

Flotilový
management

Lokalizované
alarmy

Monitoring
výkonu

Analýza na
úrovni panelů

Řešení problémů
na dálku

Automatický
reporting

Realizace projektu

Provoz &
Údržba
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Nabídka komerčních produktů
Řešení pro komerční FVE

Movie

Installer
& EPC
catalog

Investors
catalog

System
owner
brochure

Třífázové střídače

Třífázové střídače s
technologií Synergie

Výkonové optimizéry

Monitorovací platforma

12.5kW-33kW

Kombinace velkého výkonu &
snadné instalace: 50kW-100kW

Optimalizace na úrovni panelů,
konfigurace 2:1
P605-P1100

Zdarma, absolutní přehled o
výkonu systému v reálném čase

12.5-27.6kW
datasheet

33.3kW for MV
grid datasheet

Movie

50kW-82.8kW
datasheet

66.6kW100kW for MV
grid datasheet

Komerční brána

Bezdrátová komunikace

Chytrý elektroměr &
Proudové transformátory

Rozšiřuje možnosti monitoringu a
kontroly SolarEdge systému

Široká nabídka možností
bezdrátového připojení střídačů k
internetu, např. pro monitoring

Přesný monitoring
výroby/spotřeby, podporuje
možnosti omezení dodávky do
sítě

Datasheet

GSM plug-in
datasheet

ZigBee plug-in
datasheet

Wi-Fi plug-in
datasheet

Datasheet

Datasheet

Movie

Monitoring výkonu

Příslušenství RS485

Počítá výkonový poměr (PR)
instalace a měří přírodní podmínky
na instalaci

Rozšíření komunikačních možností
systému a bezpečnosti

Environmental
sensors datasheet

Satellite-based
PR brochure

RS485 plug-in
datasheet

SPD plug-in
datasheet

Optimizéry pro
komerční
měniče (1:2)

Současná nabídka komerčních optimizérů
P605

P650

P701

P730

P801

P800P

P850

P950

P1100

M1600

Nom. vstupní
výkon [W]

605

650

700

730

800

800

850

950

1100

1600

Max. vstupní
proud [Adc]

14

11

11,75

11

11,75

7

12.5

12.5

14

12.5

Konfigurace

1:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

2:1

4:1

2:1

2:1

* M1600 – pouze pozemní nebo carport instalace (jiná designová pravidla a typ optimizéru)

Pravidla návrhu SolarEdge
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Konektory optimizérů
FV panely a výkonové optimizéry musí mít identické konektory
Všechny SolarEdge výkonové optimizéry mají MC4 konektory
Některé typy SolarEdge optimizerů mohou být dodány s
těmito konektory: Staubli MC4, Canadian Solar T4 (Tlian), Trina
TS4, Amphenol (H4, UTX)
App note (kompatibilita konektorů):
https://www.solaredge.com/sites/default/files/optimizer-inputconnector-compatibility.pdf

- ++

-

MC4 konektory
Záporný

+
Kladný

113

Instalace výkonových optimizérů
Instalujte na místech chráněných před přímým slunečním zářením nebo stojatou vodou
Výkonové optimizéry mohou být umístěny v jakékoli orientaci
Je nutné dodržovat volný prostor kolem optimizéru:
0 mm ze zadní strany, 12.7 mm z přední strany, 10 mm ze všech ostatních stran
Zajistěte optimizéry šrouby a podložkami M8 nebo M6
Výkonové optimizéry nevyžadují uzemnění pokud to nevyžaduje místní legislativa

Poznámka: Montáž optimizéru přímo na panel nebo na
114rám panelu může vést ke ztrátě záruky panelu

Poznámka: M1600 výkonový optimizér musí mít
větší okolní volný prostor – 25 mm ze všech
stran vyjma zadní strany (montážní držák)

Menší odstup
Nejmenší schválené vzdálenosti pro přední a zadní stranu:

12.7 mm

0 mm

Menší odstup
Nejmenší schválené vzdálenosti pro ostatní strany:
10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Zapojení optimizérů do stringů
Identifikujte správně vstupy a výstupy optimizérů
Krátký kabel = Vstup od panelu

Dlouhý kabel = Výstup do stringu

Vytvořte string sériovým připojením výstupních kabelů optimizérů

Ověřte, zda jsou konektory pevně spojeny a zamčeny
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Optimizéry – vstupní a výstupní kabely
Výstupní (output cable) - stejně jako FV panely, mají i
optimizéry různou délku kabelů dle typu instalace – portrét
nebo krajina (poznámka: dnes většina optimizérů dodávána už
jen s delším výstupním kabelem)
Pro instalace typu krajina (typicky komerční projekt), se používají
optimizéry s výstupním kabelem 1,8m nebo 2,2m
Vstupní (input cable) – slouží pro
připojení optimizéru k panelu (některé
optimizéry mají různé délky podle toho,
zda má např. panel nestandardní velikost
a rozdělený připojovací box apod.)
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Připojení optimizérů k panelům
Připojte každý panel ke vstupu optimizéru
Poznámka:
Prodlužovací kabely jsou povoleny pouze pokud má
výkonový optimizér předponu 4 v jeho produktovém
čísle (P/N) a sériové číslo (S/N) je nejdříve ze 42 týdne
roku 2019, nebo pokud je to optimizér M1600 nebo
M2640. App note: Using Extension and Adapter Cables
with Power Optimizers

Důležité k zapamatování:
Během dne má každý výkonový optimizér výstupní napětí 1 V a zanedbatelný proud
Výkon zůstává na bezpečné úrovni dokud není string s optimizéry připojen k měniči anebo
pokud je měnič vypnut
Konektory jsou vodotěsné pouze pokud jsou pevně zasunuty a zajištěny. Nenechávejte je přes
noc nebo ve vlhkém prostředí nezapojené (při dešti, sněhu, mlze nebo rose)
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Povolené prodlužování kabelů
Prodlužovací kabely až do délky 16m*
jsou povoleny mezi:
2 výkonovými
optimizéry
16m

*8m pro DC+ a 8m pro DC-

Jeden panel připojený
k optimizéru

Dva panely připojeny k tomu
samému optimizéru

+8m

+8m

-8m

-8m

Připojení FV panelů k jednomu výk. optimizéru
Lze připojit 2 panely v sérii k jednomu výkonovému optimizéru

Některé optimizéry mají více vstupů pro více FV panelů (P800p)
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Instalační chyby
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Dobrá praxe – „kabelový management“
Ujistěte se, že jsou všechny kabely připojeny ke konstrukci, aby nedošlo k uvolnění kabelů
Doporučuje se použít kabely a kabelové svazky s UV ochranou
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Zapojení optimizérů - ověření
Během ověřování by měly být panely vystaveny slunečnímu svitu
Na výstup stringu připojte voltmetr s přesností měření alespoň 0.1V
Každý optimizér bude mít výstup 1V DC
Ověřte každý string zvlášť
Zkontrolujte polaritu
8 výkonových optimizérů = 8V
Můžete vidět mírnou chybu měření,
ale ve většině případů bude jasné,
zda máte správný počet zapojených
optimizérů

8.07V

- -8.0V
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+ +

+ +

- -

Připojení „prodlužek“ stringu
Vytvořte prodlužovací kabely s konektory MC4, které povedou string k měniči, ale ještě se k
měniči nepřipojujte.
Nakrimpujte MC4 konektory ke kabelům se správnou polaritou
Poznámka: Odstřihnutí vstupních nebo výstupních konektorů optimizéru je zakázáno a znamená ztrátu záruky.

Maximální délka kabelů přidaných ke stringu je 300m nebo dva 150m kabely
Delší vzdálenosti až 700m, nebo dva 350m kabely, jsou povoleny pro měniče SE25K a vyšší
125

Fyzické rozvržení
Podpora Flash v prosinci 2020 končí – nový editor fyzického rozvržení.
Několik možností vytvoření fyzického rozvržení:
Nálepky s QR kódem (ruční QR skener?)
Mapper aplikace (synchronizace s mon. portálem)
Monitorovací platforma – nový editor fyzického rozvržení založený
na Designeru
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SetApp: párování optimizérů
Klepněte na Start Pairing, párování mezi optimizéry a měničem může trvat několik minut
Když se zobrazí Pairing Complete, vraťte se do menu pro spuštění a nastavte komunikaci
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Současná
generace
měničů se
synergickou
technologií
SE55k/SE82.8k

Třífázové střídače se synergickou technologií
Kombinují velký výkon a snadnou instalaci
Malé, lehké, lehce se převážejí
Každý střídač obsahuje jednu primární a jednu nebo dvě sekundární jednotky, podle velikosti
střídače
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55kW
Třífázový střídač

82.8kW
Třífázový střídač

Třífázové střídače se synergickou technologií
V základu 12-ti letá záruka s možností
prodloužení na 20 let
Verze s integrovanou DC safety unit
(DC bezpečnostní odpojovač) nebo
verze bez odpojovače
Verze s MC4 nebo průchodkami
Verze 66,6kW a 100kW je pro medium
voltage grid 480V (je potřeba
transformátor)
Verze SE50k pro Maďarsko, Izrael, UK,
Polsko
55kW (400V)
Třífázový střídač
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82.8kW (400V)
Třífázový střídač

© SolarEdge

Jednoduché
jako stringové
střídače

Snadná instalace
Na instalaci stačí jedna až dvě osoby
Jednotky jsou lehké a jsou baleny a instalovány samostatně
Není potřeba žádné speciální nářadí ani příprava
Lehce se instalují na zeď, v balení je držák a „vodováha“
Šetří místo
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Plug and Play konektivita střídače
„Plug and play“ kabely slouží ke snadnému propojení
sekundárních jednotek k primární jednotce
DC, AC & komunikační kabely se připojují pouze k
primární jednotce
Připojení DC stringů každé jednotky
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Komunikační
konektor
DC MC4
konektory

AC konektor

Lepší provozuschopnost a servis
Na AC straně jsou jednotky řízeny a připojeny k síti jako jeden střídač
Na DC straně pracují jednotky v rámci přeměny DC-AC samostatně, to
znamená lepší provozuschopnost systému
Případné poruchy se týkají jednotlivých jednotek, ostatní jednotky
střídače nejsou ovlivněny

134

Simultánní spuštění až 3.2MW
Budoucí verze střídačů umožní díky integrované Wi-Fi simultánní konfiguraci až 3.2MW
najednou. Přes „master“ bude možné díky mobilní aplikaci SetApp nakonfigurovat až 31
střídačů.
Aktualizace FW budou distribuovány přes master na všechny připojené střídače

Aktivace střídač

Výběr konfiguračních
parametrů

135 *První vyrobené jednotky tuto funkci podporovat nebudou

Simultánní konfigurace
střídačů

Rychlé jako
centrální
střídače

Dlouhé stringy, méně stringů
Srovnání kabeláže – FVE 1MWp
Tradiční střídač – schéma kabeláže | Celkem 180 stringů

SolarEdge – schéma kabeláže | Celkem 99 stringů
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_____

Integrované DC kabely

_____

Dodatečné DC kabely

Příklad srovnání BoS – FVE 1MWp
Tradiční stringový střídač
18 x 50kW

SolarEdge DC Optimalizovaný
střídač 11 x 82.8kW

Počet stringů

180

99

Panelů na string

22/23

40/42

DC kabel CU 1 x 6mm2 (m)

7,347 m

5,244 m

AC kabel 4 x 95 mm2 (m)

-

747 m

AC kabel 4 x 70 mm2 (m)

1,349 m

-

MC4 konektory (1 pár)

360
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Data Logger

1

-

BoS náklady

100%

62%

BoS úspory nákladů*

0.4 c/w

*Odhadovaná úspora na BoS komponentech založená na obvyklých tržních cenách (v €)
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Příklad el. schéma – FVE 1MWp
Systém s tradičním stringovým střídačem

Řešení se SolarEdge DC optimalizovaným střídačem
SE82.8k
střídač
#1-6

22 mod.
22 mod.
22 mod.

50kW
střídač
#1-9

42 mod.
42 mod.
42 mod.

22 mod.

42 mod.

22 mod.

42 mod.

22 mod.

42 mod.

22 mod.

42 mod.

22 mod.

42 mod.

22 mod.

42 mod.

SE82.8k
střídač
#7-11

22 mod.

23 mod.
23 mod.

50kW
střídač
#10-18

40 mod.
40 mod.

23 mod.

40 mod.

23 mod.
23 mod.

40 mod.

23 mod.

40 mod.

23 mod.

40 mod.

23 mod.

40 mod.

23 mod.

40 mod.

23 mod.

40 mod.

AC sdružovací box
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AC sdružovací box

Spuštění - SetApp
Simultánní konfigurace až 32 střídačů (3.2MW se SE100K) využitím integrované lokální
Wi-Fi ve střídači a mobilní aplikace SetApp
SolarEdge aplikace SetApp umožňuje rychlé a jednoduché spuštění instalace – díky
instrukcím krok po kroku a přehlednému menu
Aktualizace

Automatická aktualizace softwaru
Vždy máte poslední verzi instalovanou
na všech připojených střídačích
Úspora času při stahovaní poslední
verze a aktualizacích střídače
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Aktivace

Konfigurace

Aktivace střídače

Konfigurace parametrů

Naskenujte sériové číslo prostřednictvím
čárového kódu
Vytvoří se lokální Wi-Fi připojení mezi
střídačem a vaším chytrým telefonem,
systém je aktivován

Instrukce pro konfiguraci střídače krok za
krokem: země/jazyk/síť, atd.
Přes jednotku master lze nakonfigurovat
dalších až 31 zařízení

Konektivita
Vestavěný monitoring na úrovni panelů
Master střídač se připojuje k monitorovací
platformě přes Ethernet nebo GSM
Volitelný GSM plug-in v případech, kdy na
instalaci není dostupný internet
Až 31 střídačů/zařízení lze připojit k masteru
Dvě sběrnice RS485, jedna s integrovanou
přepěťovou ochranou
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Připraveny pro náročné podmínky
Široký teplotní pracovní rozsah (-40°C až +60°C )
Odolné proti vlhkosti — pracují v prostředí s úrovní
vlhkosti až 95 % (nekondenzující)
Odolné vůči „slanému prostředí“
Mohou být instalovány 50m od moře nebo jiných slaných
prostředí (až dokud na střídače přímo nešplouchá slaná
voda)

Odolné proti prachu a vodě
IP65 stupeň krytí

Odolné proti čpavku
Testovány pro funkci v prostředích s vysokým
obsahem čpavku, jako jsou např. zemědělské oblasti
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Nová generace
komerčních
třífázových
měničů
SE30k/SE33K

Větší systémy, méně práce
30kW a 33.3kW model pro síť 230V/400V (40kW pro 480V)
Pouze 32 kg: ~ 25% lehčí než ostatní měniče ve své třídě
4 vstupy pro DC stringy
Větší výroba energie díky 150% DC předimenzování
Integrovaná přepěťová ochrana (SPD) typ II DC (vyměnitelná,
informace o stavu v monitoringu, notifikace!)
Volitelná RS485 a Typ II AC přepěťová ochrana
Širší průchodky pro AC kabeláž - až 28mm pro kabely s dvojitou izolací
Nižší požadavek na RCD (proudový chránič) na měnič (<100mA)
Podpora IT sítí (obecně 3 wire grid)
Měniče připraveny pro SolarEdge’s komerční baterii
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DC bezepčnostní jednotka a průchodky

Měnič

DC bezpečnostní jednotka
DC Switch pro bezpečné odpojení DC stringů
DC pojistky (25 A, volitelné)

DC bezp. jed.

RSD
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DC
SPD

AC
SPD

DC
Switch

DC
Pojistky

Vstup
průchodka

Vstupy - průchodky
4 vstupy až do 16 mm²
Push-terminal blocks
(„pružinová svorkovnice“)

DC Surge Protection Unit
• Pre-installed at the factory
• May need replacement after Surge event
1

2
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3

4

AC Surge Protection Unit
• Can be ordered separately
• May need replacement after Surge event

Connector

1

3

Connector

2
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4

SE30K & SE33.3K – 4 konfigurace pro Evropu
4. AC/DC separace
= AC & DC SPD + DCD
+ MC4 + AC/DC separace

SE33.3K-RW00IBNR4
SE30K-RW00IBNR4

SE33.3K-RWR0IBNZ4
SE30K-RWR0IBNZ4

SE33.3K-RW00IBNJ4
SE30K-RW00IBNJ4

Měnič

Měnič

3. Plná
= Průchodky + RSD+
AC SPD + Pojistky

Měnič

SE40K-RW08IBNM4
SE33.3K-RW00IBNM4
SE30K-RW00IBNM4

2. Průchodky
= Základní + DCD
+ Průchodky

Měnič

1. Základní
= měnič a DC SPD

RSD
DC
SPD

DC
SPD

DC
SPD

AC
SPD

DC
SPD

AC
SPD

Průchodky

DC
DC
Switch Pojistky
Průchodky

SPD – přepěťová ochrana
DCD – bezpečnostní jednotka
RSD – Rapid Shutdown
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5. Dual Wye and Delta Grid rating for Belgium/Norway: SE{30,33.3}K-BE0XIBN{M,R,Z}4

DCD

DC
Switch

DCD

DCD

MC4
DC
Switch
MC4

AC/DC
separace

SolarEdge kom. měniče – srovnání staré vs nové
Třífázové měniče
Dnešní nabídka
Výstupní výkon

Hmotnost

Nová nabídka

25kW, 27.6kW @ 400V

30kW, 33.3kW @ 400V

33.3kW @ 480V

40kW @ 480V

Bez bezpečnostní jednotky; 45 kg

Bez bezpečnostní jednotky; 32 kg

S bezpečnostní jednotkou: 48 kg

S bezpečnostní jednotkou: 36 kg

Rozměry
(H x W x D)
775
mm

540
mm
315 mm
Efektivní DC/AC poměr
SPD (volitelná a
vyměnitelná přepěťová
ochrana)
Podporované

836
mm

550
mm
315 mm

317 mm

317 mm

135%

150%

RS485

RS485, a DC & AC SPD

WHE: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT

WHE: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT

Delta: TT

Delta: TT, IT

Měniče se Synergickou technologií – Q2 2021?
Na bázi SE30K/SE33.3K
Očekává se, že budou k dispozici ve verzích SE66.6K, SE90K
a SE100K s 66.6 kVA, 90 kVA a 100 kVA
Synergická technologie s
2–3 Synergické jednotky
1 Synergy Manager

Synergy Manager bude obsahovat
Teplotní senzory na svorkovnicích
DC SPD Typ II (integrováno)
AC SPD Typ II & DC Pojistky (volitelné)
Komunikační rozhraní

DC vstupy:
DC kab. pár do 70 mm² s kruhovými kabelovými oky
alternativně: MC4 konektory

AC vstup:
Až do 120 mm²
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* Voraussichtlich verfügbar Ende Q1/2021 und vorbehaltlich weiterer Produktanpassungen.

Třífázové kom. měniče – výhled 2021
AC-napětí

Model

Výkon

400V

SE15K

15 kVA

400V

SE16K

16 kVA

400V

SE17K

17 kVA

400V

SE25K

25 kVA

400V

SE30K

29.99 kVA

400V

SE33.3K

33.3 kVA

400V

SE66.6K

66.6 kVA

400V

SE90K

90 kVA

400V

SE100K

100 kVA

400V

SE50K

50 kVA
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Produktová linie

Třífázové komerční měniče

Třífázové měniče se synergickou
technologií
?

Synergy –
instalační tipy
(pokud v souladu s
místní legislativou)

Projekt: tradiční střídač*
Střídač
Místo připojení
Dodatečná ochrana
- volitelné

17 m
12 m
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* Na základě PV-syst simulace 100kW střešní instalace za použití technologie Synergie od SolarEdge

25 m

Projekt: SolarEdge střídač* (dlouhé DC, krátké AC)
Střídač
Místo připojení
DC- sdružovací boxy
17 m
12 m
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* Na základě PV-syst simulace 100kW střešní instalace za použití technologie Synergie od SolarEdge

25 m

DC kabeláž krok za krokem
„Dlouhé DC, krátké AC“
Systém SolarEdge se liší od tradičních systémů tím, že má ve stringu fixní napětí.
Stále vysoké stejnosměrné napětí na vstupu (750-780V) měniče SolarEdge bez ohledu na
stejnosměrný výkon.
Čím vyšší je stejnosměrné napětí, tím nižší je ztráta při přenosu energie
V případě delších vzdáleností dochází k poklesu napětí, což je zachyceno a kompenzováno optimizéry
U systému SolarEdge jsou do stringu zapojeny optimizéry a k nim jsou pralaleně připojovány FV panely
(samostatně 1:1 nebo po dvou v sérii 1:2). Výhodou je použití standardního instalačního materiálu a
bezpečného napětí, protože při dvou panelech v sérii je vždy napětí pod 1000V. Obecně lze říci, že se
SolarEdge se vždy pohybujeme v oblasti bezpečného napětí (120V).
Při paralelním zapojení více stringů do sdružovacího boxu (německy GAK) není potřeba používat stringové
pojistky. V tomto případě jsou totiž paralelně zapojeny optimizéry a nikoliv FV panely, které je nutné chránit
před zpětnými proudy.
Při jednom až třech strinzích optimizérů lze chránit před přepětím jednou přepěťovou ochranou a systém je
zabezpečen (zde je ale samozřejmě nutné vzít v úvahu také místní předpisy). U tradičních systémů musí být
obvykle chráněn každý string separátně, resp. každý MPPT.
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DC-kabeláž se SolarEdge (na střeše)
Až 60 panelů ve stringu

Až 13,5 kWp na string (400V)
Spojení 3 stringů bez DC pojistek (paralelní
zapojení optimizérů, nikoli panelů!)

Až 60 panelů ve stringu

Přepěťová ochrana Typ 1 & 2 integrovaná v DC
sdružovacím boxu
Jednoduché měření izolace
 Úspora nákladů a výstavba dle norem!

Až 60 panelů ve stringu

* například: Enwitec GAK (varianta s integr. SPD i bez SPD)

DC-kabeláž v SolarEdge systému
Až 60 panelů ve stringu

Sdružovací box BEZ nebo S přepěťovou ochranou

27,6kW
Až 60 panelů ve stringu

Až 60 panelů ve stringu

Každá DC jednotka Synergy střídače má vstupy pro 3 stringy

27,6kW

27,6kW

DC jednotky

DC-kabeláž v SolarEdge systému

<10m

100 kWp může být připojeno k měniči pouze 3 stringovými páry (6 kabely)
Vzdálenost od DC-GAK ke střídači je v daném příkladu menší než 10m
 Materiál použitý na obrázku:1xSE82.8K-RW0P0BNA4 a 2xSESU-RW0S0NNN4

DC-kabeláž v SolarEdge systému
>10m

Příklad kabeláže 100 kWp s dlouhými DC kabelovými trasami a dodatečnou
přepěťovou ochranou (na střeše), vzdálenost je delší než 10m (zde dle normy)
 Materiál na obrázku:1xSE82.8K-RW0P0BNU4 a 2xSESU-RW0S0NNN4

Kabelové délky, DC strana vč. vedení stringu, průřezy
Délka stringu u SE25k (a větší) max. 700m nebo 2x 350m

Ilustrativní příklad!
≤ 60m: 6mm² CU
≤ 110m: 10mm² CU nebo 16mm² AL
≤ 170m: 25mm² AL
≤ 250m: 35mm² AL
≤ 350m: 50mm² AL

Základ pro výpočet: maximální roční snížení výnosu způsobené ztrátami vedení <1% při 33,8 kW

Pokles napětí za „nominálních podmínek“
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50m

31

280W

9

~

=

37,5V
9A
14,933A

I

11200W

4,1% ze 750V = 30,075V
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Optimizér kompenzuje pokles napětí
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Uprava napětí má za následek úpravu
proudu!
780,075V s 14,36A ve stringu

31V
40

20,25V
9A
© SolarEdge

Návrh stringování „od panelů ke střídači“
Varianta 1: DC-GAK na střeše

3x DC-GAK u panelů na střeše
3x DC-GAK včetně př. ochrany (SPD) u měniče
3 páry stringů 10 mm2 od panelů k měniči
(předpoklad: panely – měnič = 100m)
DC-GAK na střeše: 60€/ks
10 mm2 FV kabel: 1€/m
DC-GAK u měniče včetně SPD: 140 €/ks
Celkové náklady: 1200 €

Varianta 2: bez DC-GAK na střeše

3x DC-GAK včetně př. ochrany (SPD) u měniče
9 párů stringů 6 mm2 od panelů k měniči
(předpoklad: panely – měnič = 100m)
6 mm2 FV kabel: 0,6€/m
DC-GAK u měniče včetně SPD: 140 €/ks
Celkové náklady: 1500 €

DC-kabeláž v SolarEdge systému
Synergy měniče lze koupit ve verzi s MC4 anebo ve verzi s průchodkama
V případě MC4 lze ze sdružovacího boxu (DC-GAK) jít do měniče třemi
páry kabelů nebo jedním párem (žlutě označený „silnější“ vstup)
Pozor na konektor (musí odpovídat „zátěži“)

DC-kabeláž v SolarEdge systému

Zdroj: Stäubli

SE82.8k + PRI (power reduction interface)

Řízení výkonu FVE
Dynamicky (Modbus přes TCP, RS485)
Relé (0%, 30%, 60%, 100%) + RTU

Application Note – Power Reduction Control
SunSpec implementation
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Application Note - Power Control Options

RRCR konfigurace
Vstupte do RRCR Conf menu a povolte rozhraní
Set Values umožňují namapovat omezení výkonu podle vstupů RRCR
Defaultní nastavení: L1=0%, L2=30%, L3=60%, L4=100%

Site Power Controller
Ensures commercial PV systems benefit from controlled
grid injection
Minimizes costs and complexity associated with third-party
integrations, enabling fast time to market
Enables active and reactive power management for single
and multiple sites
Compliant with different regional, national and international
grid codes
Self-installed solution, fully optimized with the SolarEdge
ecosystem
Full system offering, warranty, and service, all from SolarEdge

Alternative Power Source Hybrid
Solution
Supporting parallel operation of a SolarEdge PV system
with diesel generators
Minimizes costs and complexity associated with third-party
integrations, enabling fast time to market
Maximizes the site’s PV production while simultaneously
protecting the generator from potential overload
Self-installed solution, fully optimized with the SolarEdge
ecosystem
Full system offering, warranty, and service, all from SolarEdge

Elektroměr

s Modbus připojením pro
komerční instalace

Modbus elektroměr - SE-MTR-3Y-400V-A
Umožňuje instalaci větších FV systémů nebo
měničů, aniž by byla porušena pravidla exportu
do sítě
Používá se k monitorování a analýze
importu/exportu FVE z/do sítě a pro
omezení exportu do sítě
Vhodné pro rezidenční, komerční nebo
velké utility instalace (230V/400V)
Maximalizuje vlastní spotřebu když se
používá se StorEdgeTM řešeními
Připojuje se k měniči SolarEdge, komerční
bráně (CCG) přes RS485 Plug-in (nebo
bezdrátově)
Zakončení linky RS485 120 Ω přes DIP
switch
171

Modbus elektroměr

Energy Meter with Modbus Connection
Quick installation guide

Hlavní funkce
Jednoduchá instalace a připojení
Vejde se do standardního vnitřního nebo
venkovního rozvaděče

Flexibilní 333mVac – Rogowski Coil! –
flexibilní proudové trafa

Poskytuje vysokou přesnost měření (±1.0%
jmenovitého proudu CT)
Pracuje s proudovými transformátory od 50A
(objednávají se samostatně)
5-letá záruka (typy níže)

Proudové transformátory
333mVac
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Monitorování spotřeby a výroby

Denní výroba a spotřeba

Týdenní výroba a spotřeba

Monitoring prostřednictvím elektroměru umožňuje získat přesné informace o zátěži (spotřebě) a
vlastní spotřebě FV energie
173

Omezení dodávky do sítě – nulová dodávka
Jednoduchá kontrola množství FV
energie dodávané do veřejné
elektrické sítě

Potenciálně vyšší FV
výroba než spotřeba

Export Limitation Application Note
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FV výroba omezena
na exportní limit

Žádná energie z/do sítě

Vyšší přidaná hodnota pro zákazníka
Vyšší hodnota za dobu životnosti díky maximalizaci výroby a snížením nákladů na BoS a
provoz/údržbu po dobu životnosti FVE
VYŠŠÍ HODNOTA
ZA DOBU
ŽIVOTNOSTI

$

Příklad pouze
pro ilustrativní
účely

=
PŘÍJMY PO
DOBU
ŽIVOTNOSTI

CENA
STŘÍDAČE

NÁKLADY BoS

NÁKLADY NA
PROVOZ A
ÚDRŽBU

HODNOTA
ZA DOBU
ŽIVOTNOSTI
VALUE

Thank You!
Cautionary Note Regarding Market Data & Industry Forecasts
This power point presentation contains market data and industry forecasts from certain thirdparty sources. This information is based on industry surveys and the preparer’s expertise in the
industry and there can be no assurance that any such market data is accurate or that any such
industry forecasts will be achieved. Although we have not independently verified the accuracy of
such market data and industry forecasts, we believe that the market data is reliable and that the
industry forecasts are reasonable.
Version #: V.1.0

Komerční
Storedge

Komerční StorEdge
DC a AC coupled
Kompatibilní se SolarEdge třífázovými měniči
Možný retrofit (AC a DC coupled konfigurace)

Modulární „rack systém“- škálovatelný až 120kWh na měnič (3 racky až
40kWh každý)
40kW DCDC konvertor pro aplikace až do 1 C
Vhodné řešení pro síťové aplikace a pro mikrogrid (bez zálohy, pracuje s
externím AC zdrojem)
Rychlé DC nabíjení – up to 200% PV array oversizing
Chytré řízení energie zajišťuje paralelní provoz více aplikací

Předpokládaná dostupnost: druhá polovina roku 2021?
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Výhody produktu
Více energie
DC a AC coupled
Odzkoušená technologie baterie
Jeden měnič pro FV a řízení baterie (BM)
Flexibilita a škálovatelnost výkonu/energie

Zvýšená bezpečnost
Plná kontrola provozních podmínek,
standardů a kvality - od článku po
systém
Odzkoušená technologie článků
využívající špičkové technické
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Jednoduchá instalace
Modulární rackový systém
Kompaktní – instalace možná v 1-2
osobách
Nabízeno jako plně integrované,
„ready-to-install“ systém

Pokročilý energy management
Více aplikací pracujících paralelně pro
ukládání dat

Systémové komponenty
DC/DC měnič

Bateriový
Mgmt. &
Ochrana

Měnič
AC / DC coupled

Bateriový
modul

Bateriový rack
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Konfigurace systému – podporováno ode dne 1
Základní

Více energie
G

G

G
M

M

Storage
Rack

Více systémů

Storage
Rack

Storage
Rack

Storage
Rack

Storage
Rack

Ze začátku budou podporovat jen inovované střídače do 33kW
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M

..
.
Storage
Rack

Storage
Rack

Konfigurace systému – budoucnost
Měniče se synergickou technologií

G

M

Storage
Rack
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Storage
Rack

Storage
Rack

Thank You!
Cautionary Note Regarding Market Data & Industry Forecasts
This power point presentation contains market data and industry forecasts from certain thirdparty sources. This information is based on industry surveys and the preparer’s expertise in the
industry and there can be no assurance that any such market data is accurate or that any such
industry forecasts will be achieved. Although we have not independently verified the accuracy of
such market data and industry forecasts, we believe that the market data is reliable and that the
industry forecasts are reasonable.
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