SolarEdge Technologies Ltd. sluit een overeenkomst met GPC Europe voor de
distributie van SolarEdge optimizers en omvormers in Europa.
Meulebeke, 25 februari 2015 – GPC Europe, gespecialiseerde groothandel in Solar, E-charging, Storage- en
Lighting Solutions, breidt zijn ecologisch productgamma uit met SolarEdge optimizers en omvormers.

SolarEdge Technologies, een wereldwijde marktleider in DC-optimalisatie.
Het bedrijf levert elektronica voor het monitoren van de productie van zonne-energie tot op moduleniveau
voor particuliere, commerciële en grootschalige PV-installaties.
Het SolarEdge productportfolio omvat optimizers voor module optimalisatie, een web portaal voor monitoring
tot op moduleniveau en omvormers die speciaal ontwikkeld zijn voor het werken met optimizers.

SolarEdge, enkele bedrijfsgegevens.
SolarEdge heeft het DC power optimizer segment gecreëerd en is er leider met een marktaandeel van meer
dan 70%. Met een jaarlijkse groei van meer dan 200% verscheepten ze wereldwijd meer dan 4 miljoen
optimizers en 150.000 omvormers.
SolarEdge heeft een ‘run rate’ van 140MW per kwartaal, met uitbreidingsmogelijkheid tot 3 maal de jaarlijkse
productie.

GPC Europe & SolarEdge Technologies.
Het complete assortiment SolarEdge omvormers worden standaard uit voorraad aangeboden met een
fabriekswaarborg van 12 jaar, 20 jaar of 25 jaar aan attractieve prijzen. De optimizers hebben een standaard
fabriekswaarborg van 25 jaar.
Meer informatie over het GPC Europe productfolio is beschikbaar op de website/webshop www.gpceurope.com
Professionals kunnen ook prijs-informatie krijgen via deze website.

Alle info altijd beschikbaar via www.gpceurope.com
Meer informatie over dit persbericht:
GPC Europe bvba
Charlien Bossier, Marketing & Communication
marketing@gpceurope.com
GPC Europe bvba
Grid Parity Concepts Europe bvba, in het kort GPC Europe, is een vakgroothandel in Solar, E-charging, Storage- en Lighting Solutions.
Onze visie is groene stroom uit zonnepanelen voor iedereen toegankelijk te maken om op die manier bij te dragen aan het terugdringen van
de CO2-uitstoot.
Naast de Benelux is GPC Europe ook internationaal actief met partners in Zweden, Denemarken, Duitsland, Italië, Frankrijk, Afrika en Azië.
Aansprakelijkheid
GPC Europe aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de uiteengezette informatie in dit of in
enig ander persbericht van GPC Europe. De realiteit van de markt en de prestaties van GPC Europe kunnen afwijken van de richting die
GPC Europe voor ogen had. Alle schattingen zijn gebaseerd op de huidige marktsituatie en op de trends gekend door GPC Europe op
datum van publicatie. Deze schattingen kunnen veranderen zonder dat GPC Europe de verplichting heeft om de informatie aan te passen,
te actualiseren of te corrigeren.
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