
                                      
 

מגה וואט למערכות מיצוי ההספק שלה  51הזמנות בהיקף של מעל קוצרת ' סולאראדג

 האירופאית Intersolarבשוק הגרמני במהלך תערוכת 

 
 51-למעלה מ הניב' למערכות מיצוי ההספק של סולאראדגהגואה יקוש הב – 1155ביוני  53 – ישראל, הוד השרון

, הפצה והתקנה של מערכות אלו. האירופאית Intersolarתערוכת בגרמניה במהלך מגה וואט של הזמנות 
תבוצע על ידי שלוש , וולטאיות ביתיות ומסחריות-יותר אנרגיה במערכות פוטו 51%המאפשרות הפקת עד 

 –ו  Hofbrueckl Solar, EME Energie Management Eberlein –מהחברות המובילות בשוק הגרמני 
SolConTec International ,כחלק מהרחבת שיתוף הפעולה בין חברות אלו לסולאראדג'. 

 
הפקת ייעול מהיר יותר על ידי השקעה מבטיחות החזר  (power optimizers) 'יחידות מיצוי ההספק של סולאראדג

על ידי אנרגיה מכל קולט מירב הלכל קולט סולארי מאפשרת הפקת בנפרד איתור נקודת ההספק המירבי . האנרגיה
 . הצללה והתיישנות של קולטים, אנרגיה בשל שונות בין קולטים מניעת אובדן

 

משפרים  Hofbrueckl Solar בעלי הנצילות הגבוהה מתוצרתושל הקולטים ' השילוב של הטכנולוגיה של סולאראדג"

 Hofbruecklמנהל המכירות של , נו מנסורוגלואאמר מר ש" באופן משמעותי את התפוקה של מערכות סולאריות
Solar" .בסל מקום המרכזיל 'כה של סולאראדגסללו את דר, התגובות הנלהבות של מתקינים ובעלי מערכות כאחד 

 ."המוצרים שלנו
 

מזהה  ',המוצעת כחלק מהמערכת הכוללת של סולאראדג ,קולט בזמן אמתביצועים לכל הניטור ובקרת המערכת 
, כמו כן. ומקטינה את הוצאות תחזוקת המערכת, באופן אוטומטי ומאבחנת קולטים סולאריים בעלי ביצועים נמוכים

לבטיחות , תחזוקה וכיבוי אש, מכבה באופן אוטומטי את המתח על הקולטים בזמן התקנה ™SafeDC-ה מנגנון

  .רביתמי
 

 EME Energieל "מנכ, אמר מר אולף נהם" ההסכם החדש מהווה ציון דרך ביחסים ארוכי הטווח בין שתי החברות"
Management Eberlein" .להציע טכנולוגיה פוטו שמחואני , שלוש שניםלמעלה מ' אני מכיר את מוצרי סולאראדג-

 ".וולטאית מובילה זו לקהל לקוחותי
 
מכירות המנהל , אמר מר פיטר שטיגלר" 'הרחבת שיתוף הפעולה ההדוק בינינו לבין סולאראדגמאנו נרגשים "
וולטאיות בקנה מידה -כחברה מובילה בתחום תכנון והתקנת מערכות פוטו. "SolConTec International-רכש בהו

הצללה בין על אף ' דגמערכת סולאראביצועים הגבוהים של את העריכים במיוחד אנחנו מ, שדות סולארייםמסחרי ו
 ."נותר מיטבי לכל אורך השנהתר האתכנון בטיח שהמ, ואת מנגנון המתח הקבוע בטור, שורות קולטים

 
וולטאית ומסירה את המגבלות התכנוניות -מאפשרת גמישות תכנונית חסרת תקדים בכל התקנה פוטו' סולאראדג
לסוגי קולטים , טורי קולטים מקבילים באורכים שוניםשל ממיר יחיד למספר מאפשרת חיבור ' סולאראדג. המוכרות

א לל, המערכת שומרת באופן אוטומטי על מתח קבוע בטור הקולטים. שונים ולקולטים המוצבים על שיפועי גג שונים
 .לניצול מיטבי של שטח ההתקנה וליעילות גבוהה של הממיר, תלות באורך הטור או בטמפרטורה

 

 

http://www.solaredge.com/groups/powerbox-power-optimizer

