Benut iedere
druppel zonneenergie

Verwarm uw water met overtollige
zonne-energie
Bespaar op de kosten van warm water door uw huis uit te rusten met een Smart Energy
apparaat dat overtollige productie van zonne-energie benut en de warmwaterbereiding
intelligent programmeert.
Warm water was nog nooit zo schoon
Het installeren van een SolarEdge systeem voor zonne-energie zorgt voor een zekere
reductie van uw koolstof-footprint. Ga nu een stap verder door het apparaat Smart Energy
warm water te installeren, waarmee u een schone, hernieuwbare elektriciteitsbron levert
voor de warmwaterbereiding.

Bespaar nog meer met Smart Energy
De kosten voor het verwarmen van water zijn aanzienlijk, en maken zowat 22% uit van
de energierekening van het gemiddelde Europese huishouden1. Door deze voordelige
wijze van opslag toe te voegen aan uw SolarEdge systeem, kunt u uw gebruik van zonneenergie verhogen en uw elektriciteitsrekening verlagen.
Het apparaat Smart Energy warm water is gemakkelijk te installeren en handig te beheren
vanaf de SolarEdge omvormer via het SolarEdge monitoring platform.
Hoe werkt het?
Dit apparaat communiceert draadloos met uw SolarEdge
omvormer om overtollige zonne-energieproductie naar uw
warmwatersysteem om te leiden, waar uw water dan zuiniger
wordt opgewarmd.
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Controle in uw handen
De SolarEdge monitoring app laat u de prestaties van uw systeem bekijken en geeft u
gemakkelijk controle over uw warmwaterbereiding, waar u zich ook bevindt.
Dankzij de weergave in real time kunt u handmatig of automatisch de werking van het
apparaat programmeren met een van de verscheidene gebruiksvriendelijke modi, zodat
de beschikbare zonne-energie maximaal wordt benut.

Bekijk de systeemprestaties
via de app

Monitor de status van uw
badkamer boiler in real time

Over SolarEdge
SolarEdge is wereldmarktleider op het
gebied van smart energy technologie.
Door onze eersteklas technische
expertise en een constante focus op
innovatie, creëren wij smart energy
oplossingen ‘that power our lives’ en
die onze toekomstige vooruitgang
stimuleren.
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