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Portal de 
Monitoramento

Sobre a SolarEdge

O Maior fabricante de 
inversores monofásicos
para o mercado
residencial do mundo*

Otimizadores

de Potência

3o maior fabricante de 
inversores comerciais do 
mundo*

*IHS PV Inverter Market tracker Q3, 2019

Inversores 

comerciais e 

residenciais



SolarEdge em Números

28
Países

colaboradores

2,431

16.2GW
De nossos sistemas enviados
mundialmente

>1.38M
Sistemas monitorados

ao redor do mundo

2.1M
Inversores
Enviados

49.9M
Otimizadores de 
Potência Enviados

348 Patentes

registradas e 266 
Patentes Adicionais
Pendentes

Presente em
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Mercado Global de Inversores

2018

Rankings de Fornecedores Mundiais de Inversores Fotovoltaicos ($ Faturamento)
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Fonte: IHS PV Inverter Market tracker 2016-19        IHS Revenue Rank and shipments MS Q1, 2019
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Resultados Q3
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Limitações dos 
Sistemas 
Fotovoltaicos  
convencionais



Existem 4 Limitações dos Inversores String Convencionais 

15

Monitoramento limitado

Layout limitado da instalação 

Riscos de segurança

Perda de energia por mismatch entre os módulos
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Perda de energia do módulo

Cada módulo tem sua própria eficiência de produção de energia

Diferença de fabricação Sombreamento Sujeira no módulo

Danos devido ao transporteDiferentes Posições do MóduloDiferença Térmica

Todos esses fatores fazem com que o mismatch entre os módulos aumente todos os anos -
resultando em perda de energia do sistema

Este desempenho varia e depende de:
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Perda de energia pelo MPPT do Inversor 

Os Inversores convencionais buscam otimizar a melhor performance da string e não do módulo

Por isso os módulos que produzem menos impactam na geração da energia de toda a string

Mismatch do MóduloMenos Energia
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O desempenho do módulo degrada 20% ao longo de 20 anos

Cada módulo tem uma degradação diferente, mesmo que tenham sido produzidos na mesma fábrica

Segundo esta pesquisa, um módulo depreciou 13% enquanto o outro depreciou apenas 2% 

Mas o módulo que depreciou 13% nivela por baixo a potência da string causando perda de energia 

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

Melhor Módulo

Pior Módulo

Lote

Média

Perda de energia por degradação do módulo
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Resumindo - As 4 Limitações dos sistemas string convencionais

Perda de Energia 

Os módulos não funcionam no seu ponto de potência máxima durante toda a vida útil do sistema

Qualquer interferência na produção de um módulo individual impacta na produção de toda a string

Layout Limitado da instalação 

Todas as strings conectadas no mesmo MPPT precisam ter o mesmo comprimento

Usarem o mesmo modelo dos módulos  

Os módulos precisam estar posicionados na mesma orientação e inclinação

Monitoramento limitado

Não há informações sobre o desempenho por módulo

Mais difícil detectar problemas remotamente

Riscos de segurança

Havendo radiação solar, um inversor string não consegue diminuir a tensão CC dos módulos



Como a SolarEdge 
Supera as 
Limitações dos 
Inversores String



Inversor string
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Um Inversor convencional tem 2 funções:

Transformar a corrente contínua em corrente alternada

MPPT que é um conversor CC para CC que define a melhor corrente e tensão para 
toda a string



Tecnologia SolarEdge
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Inversor simplificadoOtimizador de potência

Tensão fixa na série



Vantagens competitivas no projeto

Mais vantagens por projeto:

24

Maior Faturamento

Redução de Despesas

Redução de Riscos
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Maior Faturamento - Mais energia por módulo

Os otimizadores encontram o MPP por módulo gerando mais energia durante toda a 
vida útil do sistema

Qualquer interferência na produção de um módulo individual impacta somente nele, 
não afetando nos demais, permitindo maior produção de energia da string

Nossa tecnologia faz com que cada problema possa ter um prazo maior para ser
resolvido porque impacta apenas no módulo e não em todo o arranjo

Sistema SolarEdge Inversor Comum



Flexibilidade no layout

Strings com tamanhos variáveis Instalações de múltiplas orientações

e diferentes águas do telhado na mesma string

Strings mais longas26

Os otimizadores permitem:

Diferentes classificações de potência na mesma string
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Mais potência por design 

Mais

módulos

no 

telhado

Mais Energia

& Faturamento

Inversor convencional: 

149.5 kW DC

SolarEdge: 200 kW DC

34% Potência Instalada



Vantagens competitivas no projeto

Mais vantagens por projeto:

29

Redução de Riscos

Maior Faturamento

Redução de Despesas
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Redução de Insumos - Mais economia com menos strings

Nossa 

tecnologia 

permite

até 40 

módulos

por string

Menos

strings 

Menos cabos, 

combiner box, 

fusíveis, conectores, 

DataLogger etc.

Gerando 

até 50% de 

redução

nos custos

de  material

Sistema SolarEdgeSistema comum
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Desempenho por Módulo

Significa:

Verificar o desempenho de cada módulo em 
tempo real remotamente
Detectar problemas mais rápido  

Receber alertas automáticos sobre problemas 
nos módulos 

Planejar a manutenção de acordo com a 
gravidade do problema  

Encontrar módulos com defeito entre todos 
os módulos instalados

Menos custo operacional de viagens e 
despesas

Menos tempo de planta parada por 
problemas pré-identificados

Clique aqui para baixar

Clique aqui para baixar

https://itunes.apple.com/il/app/solaredge-monitoring/id384374347?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaregde.apps.monitoring&hl=en
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Detecção Remota de PID (Degradação induzida do Módulo)

S:Commercial_RemotePID_2
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Troca do Inversor / Garantia extendida

Os inversores convencionais do mercado oferecem garantia padrão de 5 a 7 anos 
Significa que cada inversor precisa ser trocado pelo menos uma vez durante a vida útil do 
sistema

É necessário alocar fundos para cobrir os custos da troca

A troca do Inversor comum tem custo mais elevado porque tem o MPPT dentro do Inversor

SolarEdge

Mais barato porque o Inversor não tem o MPPT, pois o MPPT é o otimizador

Garantia padrão de 25 anos para o otimizador

Garantia padrão de 12 anos para o Inversor

Possibilidade de 20 ou 25 anos de garantia extendida
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Extensão de Garantia – Preços de Fábrica

Preços*:

Inversor 20.1k – extensão de garantia para 20 anos – 414 US$

Inversor 20.1k – extensão de garantia para 25 anos – 709 US$

Inversor 27.6k – extensão de garantia para 20 anos – 450 US$

Inversor 27.6k – extensão de garantia para 25 anos – 720 US$

Inversor Synergy (74.7k ou 100k) - extensão de garantia para 20 anos – apenas 1200 US$

Inversor Synergy (74.7k ou 100k) - extensão de garantia para 25 anos – apenas 1700 US$

Ao fazer a compra e receber o número de série do(s) inversor(s) favor entrar em 
contato com tomer.koren@solaredge.com para adquirir a extensão de garantia

*Coforme as condições comerciais oferecidos pela SolarEdge

mailto:tomer.koren@solaredge.com


Vantagens competitivas no projeto

44

Mais vantagens por projeto:

Maior Faturamento

Redução de Despesas

Redução de Riscos
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Instalação e Manutenção Seguras

O fato de nao haver comunicação entre o inversor e os
modulos em sistemas convencionais aumenta
significativamente riscos de incendios

Imaginem um sistema sem proteção em uma escola ou
jardim de infancia

SafeDC™ (CC Segura) –
Os otimizadores diminuem o nível da tensão CC para 1V 
(SafeDC), deixando o cabeamento com baixa tensão quando 
o inversor estiver desligado ou desconectado.

Certificado na Europa como “rápido desligamento CC” de 
acordo com as normas IEC / EN 60947-1 e IEC / EN 60947-3 
e com as normas de segurança VDE AR 2100-712 e OVE R-
11-1

Proteção de falha de arco elétrico integrado (Tipo1) em 
conformidade com a NEC 2011 690.11 e de acordo com o 
padrão de detecção de arco UL1699B



© SolarEdge

Produtos SolarEdge no Brasil
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Inversores SolarEdge – Comerciais (Trifásico) 220/380

SE20.1K

Portal de Monitoramento
P730, P801, P850, P950

SE27.6K Synergy SE74.7K

Clique aqui para o datasheet dos inversores trifásicos (20.1k ,27.6k)

Clique aqui para o datasheet dos inversores Synergy (75k , 100k)

Clique aqui para o datasheet dos optimizadores (P730,P850)

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-inverter-setapp-datasheet-prt.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_synergy_three_phase_inverters_prt_bra.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-p-series-commercial-add-on-power-optimizer-datasheet-por.pdf
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Inversores SolarEdge – Comerciais (Trifásico) 127/220

SE11.6K

Portal de MonitoramentoP730, P801, P850, P950

SE15.2K Synergy SE45.6K

Clique aqui para o datasheet dos inversores trifásicos (20.1k ,27.6k)

Clique aqui para o datasheet dos inversores Synergy (75k , 100k)

Clique aqui para o datasheet dos optimizadores (P730,P850)

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-inverter-setapp-datasheet-prt.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_synergy_three_phase_inverters_prt_bra.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-p-series-commercial-add-on-power-optimizer-datasheet-por.pdf
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Inversores SolarEdge – Comerciais (Trifásico) 277/480

Portal de MonitoramentoP730, P850

Synergy SE100K

• Para Rede 277V/480V

Clique aqui para o datasheet dos inversores Synergy (75k , 100k)

Clique aqui para o datasheet dos optimizadores (P730,P850)

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_synergy_three_phase_inverters_prt_bra.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-p-series-commercial-add-on-power-optimizer-datasheet-por.pdf
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Inversores SolarEdge – Residenciais (Monofásico)

P500

SE3680H, SE6000H, SE9200

• Até 55% de Oversizing

• Tecnologia Patentada

Portal de Monitoramento

Clique aqui para o datasheet dos inversores Residenciais sem Carregador Veicular

Clique aqui para o datasheet dos optimizadores (P370,P500)

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-single-phase-hd-wave-inverter-datasheet-prt-bra.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-p-series-add-on-power-optimizer-datasheet-por.pdf
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Inversores SolarEdge – Residenciais (Monofásico) Com 
Carregador de Carro Eletrico

P500

SE3680H, SE6000H, SE9200

Clique aqui para o datasheet dos inversores Residenciais com Carregador Veicular (3.680k ,6k ,9.2k )

Clique aqui para o datasheet dos optimizadores (P370,P500)

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_single_phase_inverter_integrated_ev_charger_datasheet_prt.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-p-series-add-on-power-optimizer-datasheet-por.pdf


1o Inversor do mundo com carregador de carro elétrico

Carregue seu carro com Energia Solar

O único inversor a combinar carregamento do Sistema 
fotovoltaico e da rede elétrica ao mesmo tempo!
Permite carregar até x2.5 vezes mais rápido do que 
qualquer outro carregador veicular do mercado!

Pronto para o futuro

Mesmo não tendo carro elétrico, há uma grande
possibilidade que ao longo dos anos isso irá acontecer

Fique preparado para o futuro!

57
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Extensão de Garantia Residencial (sem Carregador EV) – Preços de 
Fábrica

Preços*:

Inversor 3.68k – extensão de garantia para 20 anos – 144 US$

Inversor 3.68k – extensão de garantia para 25 anos – 229 US$

Inversor 6k – extensão de garantia para 20 anos – 188 US$

Inversor 6k – extensão de garantia para 25 anos – 301 US$

Inversor 9.2k – extensão de garantia para 20 anos - apenas 292 US$

Inversor 9.2k - extensão de garantia para 25 anos – apenas 427 US$

Ao fazer a compra e receber o número de série do(s) inversor(s) favor entrar em 
contato comigo (tomer.koren@solaredge.com) para adquirir a extensão de garantia

*Coforme as condições comerciais oferecidos pela SolarEdge

mailto:tomer.koren@solaredge.com
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Extensão de Garantia Residencial (com Carregador EV) – Preços de 
Fábrica

Preços*:

Inversor 3.68k – extensão de garantia para 20 anos – 227 US$

Inversor 3.68k – extensão de garantia para 25 anos – 344 US$

Inversor 6k – extensão de garantia para 20 anos – 322 US$

Inversor 6k – extensão de garantia para 25 anos – 422 US$

Inversor 9.2k – extensão de garantia para 20 anos - apenas 430 US$

Inversor 9.2k - extensão de garantia para 25 anos – apenas 570 US$

Ao fazer a compra e receber o número de série do(s) inversor(s) favor entrar em 
contato comigo (tomer.koren@solaredge.com) para adquirir a extensão de garantia

*Coforme as condições comerciais oferecidos pela SolarEdge

mailto:tomer.koren@solaredge.com
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A SolarEdge no mundo
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Ministerio da defesa publica – Brasilia 
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Instalações no Brasil
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Instalações Residenciais



© SolarEdge656565

Escolas
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Hospitais
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Postos de Gasolina e Corpo de Bombeiros

A prevenção de incendios e redução de gastos são assuntos importantes 

para os projetos do Corpo de bombeiros de Hampshire. Nós padronizamos 

nossa solução FV para todo o Estado com o intuito de isolar a energia FV na 

ocorrência de alarmes de incêndio. Paul Roebuek MIET, Gerente de 

Engenharia do Conselho de Hampshire

“Sem a tecnologia  SolarEdge SafeDC (CC seguro), esta instalação não teria 

sido aprovada e teríamos perdido uma oportunidade de negócios”

-Barry Davis, Director, Kwikelec-
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Usinas flutuantes 
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Usinas de Solo
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Telhados Industriais
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Telhados Agro Rurais
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Garagens



This power point presentation contains market data and industry forecasts from certain third-

party 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

Version #: 02/2019/PT BRA

Cautionary Note Regarding Market Data & Industry Forecasts

Obrigado!


