
©2015 SolarEdge

Nieuwe PV 
technologiën van 
SolarEdge 

Bruno Van Bost,

SUNDAY NL

November, 2015 



| 2©2015 SolarEdge

Maak kennis met SolarEdge

2,1 GW van onze systemen wereldwijd
geleverd

Meer dan 8 miljoen power optimizers 
en meer dan 340.000 omvormers

Meer dan 150.000 gemonitorde
systemen in 88 landen

60 toegekende patenten en 104 
aanvullende patentaanvragen

Meer dan 470 medewerkers en 11 
kantoren wereldwijd

Een beursgenoteerd bedrijf op 
NASDAQ (SEDG)
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SolarEdge Nederland

Lokale sales en support vanuit het kantoor in Vianen

Tientallen MW van onze systemen geleverd in 2013-2014

~1.000 actieve SolarEdge installateurs

Verdrievoudiging Y/Y groei 2013-2014

Made in Europe: productielijn in Hongarije (Flextronics) en
China (Jabil) 
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Toonaangevende Leverancier

Duizenden installaties
aangesloten op de 
SolarEdge monitoring 
server
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Introductie van
HD-Wave technologie
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PV omvormers: trage veranderingen

De omvormertechnologie heeft beperkte vooruitgangen geboekt wat 
betreft verbetering van formaat, efficiëntie en fabricagekosten. (Bijv.: 
de verhouding* maximum vermogen/kg is slechts vervijfvoudigd.)

Vergelijk dit met de computerindustrie waar de processorsnelheid
iedere 18-24 maanden verdubbelt .
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Verbeteringen m.b.t. omvormer kW/kg over een periode
van 25 jaar

* Meet vermogen per gewicht.  

* Zeer goede meetstandaard
voor de kostenstructuur van 
omvormers.  

Source: Photon database
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Wat is er nog meer mogelijk?

DC/AC conversie is in wezen ongewijzigd gebleven. 

Bestaande technologieën gebruiken silicium om een ruwe
sinusgolf te creëren. 

Bestaande technologieën gebruiken grote magnetische
componenten en koelelementen. 

Koelelementen Magnetische
componenten

ElektronicaHuidige
omvormer
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Omvormers & tv’s: een vergelijkbaar verhaal

Sinds de jaren ‘30 van de vorige eeuw werd televisietechnologie
beheerst door CRT (cathode ray tube =  cathode beeldbuis).

Zelfs de beste tv’s waren log en grote energieslurpers. Ze
werden gemaakt van dik glas en magnetische componenten en
waren gebonden aan mechanische beperkingen. 

Verbeteringen waren beperkt mogelijk.

̶ Formaat vanwege de omvang van de componenten.

̶ Resolutie vanwege analoge
beeldverwerking. 

̶ Moeilijke productie.

̶ Kostbare componenten. 

CRT = Cathode Ray Tubes
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Digitale electronica veranderden het beeld

Sinds begin deze eeuw heeft de flatscreen televisie een omkeer
teweeg gebracht door CRT’s en magnetische componenten te
vervangen door electronische componenten. Dit biedt:  

̶ Dunnere en lichtere toestellen geschikt voor wandmontage. 

̶ Hogere resolutie die gebruik maakt van digitale beeldverwerking. 

̶ Schaalbare productie.   

̶ Lagere kosten.
Gemiddeld formaat van de televisie in de 

woonkamer per jaar.
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Een nieuw tijdperk voor omvormers

HD-Wave

Verdeeld schakelen en krachtige DSP processing om een zuivere
sinusgolf samen te stellen wat leidt tot een drastische
vermindering van magnetische componenten en koelelementen. 

Koelelementen Magnetische
componenten

Elektronica
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De doorbraak

Magnetische componenten en koelelementen zijn niet langer
hindernissen op de weg naar vooruitgang. 

Huidige technologie HD-Wave technologie

16 x minder 
magnetische

componenten
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De doorbraak

Magnetische componenten en koelelementen zijn niet langer
hindernissen op de weg naar vooruitgang. 

Huidige technologie

2,5 x minder 
koelelementen

HD-Wave technologie
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Powered by HD-Wave

Next Gen HD-Wave omvormer

Vermogen: 6 kW

Inhoud: 14,5 liter  

Gewicht: 9,5 kg 

Rendement: 99%

Huidige SolarEdge omvormer*

Vermogen: 6 kW 

Inhoud: 29,9 liter 

Gewicht: 22 kg  

Rendement: 97,5%

* NB: Een van de kleinste string 
omvormers op de markt. 
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Wat brengt de toekomst? 

HD-Wave zal zich nog verder van de grote massa afscheiden
m.b.t. rendement en vermogen-gewicht verhouding.

Doorlopende verbetering op basis van grotere
processorsnelheid en verdergaande integratie van silicium. 

De huidige markt

2017: HD-Wave Gen2

2015: HD-Wave

Market Today source: Photon Database
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Een nieuw tijdperk voor PV omvormers

Klein en lichtgewicht, minder dan 10 kg. 

99% gewogen rendement (33-50% 
minder verliezen dan de markt). 

Uitstekende betrouwbaarheid dankzij
lagere warmteontwikkeling & film i.p.v. 
electrolytische condenatoren. 

Tot 165% overdimensionering
toegestaan. 

Optionele ingebouwde meter met ±0,5% 
nauwkeurigheid. 

Optioneel zelfvoorzienend stopcontact
dat tot 1,5 kW noodstroom levert. 

Compatibel met bestaande SolarEdge
systemen.
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Energie-onafhankelijk dankzij
het StorEdge™ systeem
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De SolarEdge oplossing

Maximale energiewinst
̶ Tot 25% meer energie

Ontwerp zonder beperkingen
̶ Maximale dakbenutting in

minimale ontwerptijd

Kostenefficiënt onderhoud
̶ Volledig zicht op de systeem-

prestaties

̶ Probleemoplossing op afstand.

Automatische paneelafschakeling
̶ SafeDC™: veiligheid tijdens installatie, 

onderhoud, brandbestrijding en
andere noodsituaties

̶ Conform VDE-AR-E 2100-712
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Eigen verbruik

Om het eigen verbruik te maximaliseren, wordt ongebruikt PV-
vermogen in een accu opgeslagen en gebruikt wanneer het 
nodig is

Overtollige 
energie

Energietoevoer van 
opslagaccu 

PV-energieverbruik
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Het StorEdge™ systeem

Eigen verbruik maximaliseren

Een enkele DC-
geoptimaliseerde omvormer
voor accubeheer en 
netgekoppeld PV

Compatibel met een
Tesla accu

Bestaande SolarEdge 
systemen kunnen met het
StorEdge™ systeem uigerust
worden
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Naar StorEdge™ upgraden

SolarEdge omvormers, vanaf bouwjaar 2013, kunnen uitgebreid
worden om StorEdge™ te ondersteunen

Een upgrade bestaat uit:
̶ Installatie van een Tesla accu-pack

̶ Installatie van een StorEdge™ interface 

̶ Installatie van een meter 

̶ Upgrade van omvormer firmware*

* Bij sommige modellen 
kan een hardware 
aanpassing nodig zijn. 



| 21©2015 SolarEdge

Eigen verbruik - voorbeeld

5kW systeem op 8 april 2015 (vóór installatie van de accu)

Totaal 
geproduceerde 

energie

21,37 kWh

Totaal 
gekochte
energie

13,57 kWh

Totaal 
verbruikte 

energie

20,61 kWh

Percentage 
eigen verbruik

30,4%
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Consumption Production Self Consumption

Als er geen PV is, 
wordt alle benodigde 
energie van het net 
gekocht. 

Overdag voorziet 
het PV systeem het 
huis van energie; er 
wordt minder 
energie gekocht. 

* Gebaseerd op een
5kW SolarEdge PV 
systeem op het dak
van een woning in 
Duitsland
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Eigen verbruik toename 

* Gebaseerd op een
5kW SolarEdge PV 
systeem op het dak
van een woning in 
Duitsland

Totaal 
geproduceerde 

energie

25,41 kWh

Totaal 
gekochte 
energie

3,17 kWh

Totaal 
verbruikte 

energie

21,53 kWh

Berekend 
percentage eigen 

verbruik

72,3%
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Consumption Production Self Consumption

Als er geen PV is, 
wordt de accu 
ontladen; er wordt 
minder energie van 
het net gekocht. 

Overdag voorziet 
het PV systeem het 
huis van energie en
laadt de accu.

5kW systeem op 15 april 15 2015 (na installatie van een 7kWh accu)



| 23©2015 SolarEdge

Thank you
Email
Twitter
Blog

Websitesinfo@solaredge.com
www.twitter.com/SolarEdgePV
www.solaredge.com/blog

www.solaredge.com
www.solaredge.us
www.solaredge.de
www.solaredge.jp
www.solaredge.fr
www.solaredge.it


