
 

 

 ברחבי העולםנמכרו למעלה ממיליון יחידות מיצוי הספק  –מדווחת סולאראדג' חברת 

 לצמוחממשיכה  אותומובילה למיצוי הספק סולארי והעולמי שייסדה את השוק החברה 

טכנולוגיות, המובילה בעולם בטכנולוגית מיצוי ההספק ‘ חברת סולאראדג. 2102במאי  21הוד השרון, ישראל, 

רשמה אבן דרך נוספת  ,לשוק הסולארי (, ובמערכות ניטור ובקרת ביצועיםPower optimization) וולטאי-הפוטו

שוק של מיצוי האת  סולאראדג' ייסדהברחבי העולם. חברת  יחידות מיצוי הספקמיליון מכירת על הודיעה היום כש

 . 07%-של למעלה משוק , עם נתח בווהינה המובילה  אנרגיה הסולאריתמבוזר של 

, אנו מצפים לשמור על הצמיחה המהירה שלנו", אומר גיא סלע, מנכ"ל למוצרי החברה  "לאור הדרישה החזקה

סולאראדג' . חברת 2702יחידות מיצוי הספק עד סוף  מליוןשני  שלמכירות צופים . "אנו סולאראדג'ויו"ר חברת 

 סולארית אנרגיהולהאצת קבלת הטכנולוגיה של הפקה מבוזרת של  Grid parity –לקידום ה לתרומה מחויבת 

 בעולם."

 תנאיאנרגיה בכל יותר : וכח במגזין פוטוןה

, החברה 277%-עולה בכל רחבי העולם: עם צמיחה שנתית של למעלה מ SolarEdgeהדרישה למוצרים של 

בכל רחבי העולם, מוצרי סולאראדג' מותקנים כיום שות. יבמדינות בחמש  07-מפיצה את מוצריה בלמעלה מ

  .וואטים-מגהלמספר וואטים בודדים ועד -קילו ות בהספק הנע ביןסולאריהתקנות עשרות אלפי ב

בכל רחבי העולם", אומר גיא סלע. "הלקוחות נהנים ממוצרים באיכות לקוחותינו שביעות הרצון של אנו גאים ב"

המדינות בהן יש לנו פעילות מכירות אחת מבכל  מקומית המספקת שירותים וידעומתמיכה טכנית גבוהה 

 שוטפת". 

לכל קולט סולארי בנפרד, ובכך מבטיחות  המרבינקודת ההספק יחידות מיצוי ההספק של סולאראדג' מאתרות את 

יחידות ', Photonהמגזין ' ו מעבדות. כפי שהראו מבחנים שביצעמכל מערכת סולארית מרביתתפוקת אנרגיה 

ביקורת מערכות , בהשוואה ל03%בעד מיצוי ההספק של סולאראדג' מעלות את תפוקת המערכת במצבים שונים 

ניטור את תחזוקת המערכת על ידי  סולאראדג' משפרותללא יחידות מיצוי הספק. בנוסף, יחידות מיצוי ההספק של 

 .סולאריים מתקיניםלכבאים ולערכת בטיחות המאת קולט סולארי ומגבירות בקרת הביצועים של כל ו

 Intersolar Europeבתערוכת סולאראדג' חברת 

ים בין התאריכ Intersolar Europeתציג את מוצריה ושירותיה בתערוכת החדשנות המסחרית סולאראדג' חברת 

. ליאור הנדלסמן, סמנכ"ל אסטרטגיית מוצר ופיתוח עסקי, יציג את הדור 007בדוכן  C3לם ביוני במינכן, או 00-01

, בפורום החדשנות Intersolar, אשר מועמד לפרס החדשנות של סולאראדג'הבא של יחידות מיצוי ההספק של 

ראדג' סולא, חברת 03:77ביוני בשעה  00-בבוקר. ב 00:07בכל יום של התערוכה בשעה  317, דוכן B3באולם 

 מתכבדת להזמין את כל העיתונאים המכסים את האירוע למסיבת עיתונאים. 



 

 

 סולאראדג'אודות 

חברת סולאראדג' טכנולוגיות מספקת מערכת ייחודית וחדשנית המאפשרת ייעול הפקת חשמל מאנרגית השמש 

יותר אנרגיה בעלויות נמוכות,  25%(. המערכת מאפשרת הפקת עד PVוולטאית )-בטכנולוגיה סולארית פוטו

חסכון משמעותי בעלויות תחזוקה באמצעות בקרת ביצועים מרחוק, תכנון מערכת גמיש וניצול אופטימלי של שטח 

הייחודי מספק למתקינים, אנשי תחזוקה וכבאים בטיחות מירבית בכל  SafeDC™-ההתקנה. מנגנון ה

נצילות מקסימלית(, יחידות למיצוי  98%יעילים במיוחד ) המערכת כוללת ממירים חד פאזיים ותלת פאזיים עת.

ולמזעור הפסדי אנרגיה כתוצאה מהצללה, אבק והתיישנות  (power optimizers)ההספק מכל קולט סולארי 

קולטים, ופורטל המאפשר זיהוי ממוקד של תקלות בזמן אמת וניטור ביצועי כל אחד מהקולטים הסולאריים 

 . iPhone-באמצעות האינטרנט או ה
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