
PHOTOVOLTAIC Solar Energy

Software voor ontwerp en monitoring

Tools voor de installateur

Een set van software-tools vervolledigt het aanbod van SolarEdge. Ze maken het ontwerp en 
de realisatie van een PV-systeem nog gemakkelijker en sneller. Bovendien kan men hiermee 
onmiddellijk en in real time controleren of de installatie correct is en of de productie goed verloopt.

Drie tools zijn momenteel beschikbaar:

• Site Creator, met aanbevelingen voor de plaatsing van strings en voor de keuze van omvormer
en optimizers volgens de omvang van de site

• Configuration Tool voor de omvormer, om ter plaatse de systeemproductie op moduleniveau
te checken na de uitvoering van het project. Deze tool omvat ook de configuratie van alle 
omvormers, zonder hun behuizing te openen. 

• Mapping tool, om een virtueel plan van de installatie uit te werken op basis van de barcodes
van de optimizers en van de omvormer. Dit verbetert de monitoring en vergemakkelijkt het
onderhoud. 

Het monitoring-portaal
Monitoring op moduleniveau, op stringniveau en op systeemniveau, dankzij de SolarEdge 
vermogensoptimizers.  De productie van elk paneel worden gemeten en via CC kabels doorgegeven 
om voortdurend de opvang van zonne-energie te optimaliseren en de het onderhoud sneller en 
goedkoper te laten verlopen.

Monitoring op moduleniveau: de monitoringportaal van SolarEdge is een webapplicatie die 
monitoring op moduleniveau aanbiedt, problemen opspoort en de gebruiker hierover automatisch 
informeert met aangifte van de plaats van het probleem op het virtuele plan van de installatie.

SolarEdge biedt een aansluitingspakket aan met monitoring van de string (met GFDI in optie), 
het intelligente systeem dat instaat voor een uitstekende opvolging van de productie en voor een 
voortreffelijke beveiliging van het systeem.

Met een smart phone-applicatie kunnen installateurs en eigenaars hun installatie opvolgen, ter 
plaatse of op afstand, via hun iPhone
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