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Suntech Power napelemek 
 
 
 

A Suntech Power cégről 
 

A Suntech Power a napelemgyártó cégek nagy úttörői közé tartozik, akinek a nevével 
a napelemes iparág szereplői az elsők között ismerkedtek meg. 

A Suntech volt az, aki 2001-es 
megalapítását követően első kínai 
napelemes cégként az európai piacra 
lépett.  
Szintén a Suntech volt az első kínai 
cég, aki az Egyesült Államokban 
napelemgyárat épített és akinek a 
részvényeit 2005-ben bevezették a 
New yorki tőzsdén. 
A Suntech elmúlt 17 évét a folyamatos 
kutatás-fejlesztés és innováció 
határozta meg. Nevükhöz számos 
rekord fűződik, a 2011-2012-ben a 
világon akkor legnagyobbnak számító 
2,4GW-os éves termelésüktől kezdve a 
2016-ban elért, piacvezető 21,31%-os 
PERC cella hatékonyságig. 

 

A Suntech Power pár kiemelkedő eredménye: 

• A Suntech úttörő az újszerű napelem cellák kifejlesztésében (Pluto cella, 
Szilícium film cella, Cdte cella, HIT cella, PERC cella, stb.) 

• Több mint 400 bejegyzett szabadalom, ebből 67 bejegyzett újítás birtokosa 
• 22 hivatalosan elfogadott iparági szabvány megalkotója 
• Az iparág szakembereinek kinevelésére létrehozott Jiangsu Suntech 

Photovoltaikus Intézet és poszt-doktorátusi kutatóintézet alapítója és 
fenntartója 

• Egy több mint 400 berendezéssel felszerelt nemzetközi fejlesztőlaboratórium 
valamint a világ legnagyobb, CGC, CNAS, VDE-TDAP és UL-WTDP 
minősítésekkel rendelkező, akkreditált tesztlaboratóriumának birtokosa.  

A Tiszta Energiák Kft a Suntech Power napelemek kizárólagos 
magyarországi forgalmazója  
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A Suntech Power cég elismerései: 

 

  

 

Az európai EUPD Research a 
Suntechet 2012, 2016 és 

2017 években a TOP 
napelem márkának  

(TOP BRAND PV) választotta 

2012-ben Kína 
leginnovatívabb  

vállalata lett 

2012-ben a londoni PV 
Tech a Suntech 
napelemeit a 

legújszerűbb napelem 
terméknek választotta 

Az amerikai MIT műszaki 
egyetem a Suntechet 
2012 leginnovatívabb 
vállalatának hirdette ki 

 
A Suntech termékei a világ 80 országában érhetők el. Képviseletei vannak Kína mellett 
Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Svájcban, Spanyolországban, Olaszországban, 
Németországban, Japánban és Dubaiban, gyárai pedig a kínai Wuxi, Luoyang, Qinghai, 
Shanghai városokban, valamint Németországban és Japánban. 
 
A Suntech-kel kapcsolatban még mindig találkozhatunk az interneten a cég egykori 
pénzügyi nehézségeiről szóló cikkekkel. Fontos letisztáznunk, hogy ez egy fél 
évtizeddel ezelőtt lezajlódott folyamat volt, és a Suntech nem minőségi problémák 
miatt került ebbe a helyzetbe. Pénzügyi téren a Suntech 2012-től kezdve számos 
nagyon komoly kihívással szembesült. Először az amerikai kormány vetett ki magas 
védővámokat a kínai napelemes termékekre, annak ellenére, hogy az arizonai 
Goodyear városában gyártott Suntech napelemekben csupán a szilícium cellák 
származtak Kínából. 2013-ban pedig hirtelen drámai áresés következett be a piacokon, 
ami a Suntech számára jelentős készletfelhalmozódást eredményezett. Az ilyen nagy 
horderejű pénzügyi traumák miatt kényszerültek a Suntech eredeti tulajdonosai és 
befektetői eladni a vállalatot. 
 
Így 2014-ben a Suntech a Hong-kongi tőzsdén jegyzett SFCE (Shunfeng International 
Clean Energy) nagyvállalat, a világ egyik legnagyobb zöldenergiás termékeket gyártó 
és komplex energetikai megoldásokat szállító konzorciumának része lett. A Suntech 
azóta visszakerült a világ TOP 10 legkeresettebb napelemtípusának körébe, pénzügyi 
stabilitása révén pedig megkapta a Bloomberg Tier 1-es napelemgyártó besorolását. 
Ennek a fúziónak az eredménye a cég megújult európai marketing stratégiája is, 
amelynek eredményeképpen a kiváló minőségű és ár-érték arányú Suntech Power 
napelemek a Tiszta Energiák kizárólagos hazai forgalmazása révén ismét 
elérhetők Magyarországon. 
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A Maxim optimalizálásról 
 
Az amerikai Maxim Integrated által optimalizált panelek a teljesítményoptimalizálás 
egy újabb, magasabb szintjét jelentik a smart napelemes rendszerek körében. Míg a 
piacon előforduló többi optimalizáló csupán modulonként képes a teljesítmény 
szabályozására, addig a Maxim napelemekbe három darab teljesítményoptimalizáló 
chip kerül, ami már nem modul szintű, hanem cellasoronkénti (amiből 3 van egy 
napelemben) optimalizálást tesz lehetővé.  
 

 
 
Ennek köszönhetően a Maxim panelek árnyékhatás vagy a napelemek időleges 
elkoszolódása esetén is többet termelnek mind a hagyományos, mind a panel szinten 
optimalizált rendszereknél. 
 

 
 
Ez a ma technikailag elérhető legmagasabb hozam elérése mellett hosszabb 
modulélettartamot és az egyéb megoldásoknál sokkal magasabb üzembiztonságot, így 
kevesebb problémát eredményez, mindezt igazán elérhető áron!  
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Suntech 275Wp 
polykristályos napelem, 12 év garanciával! 
 
 

 

Termékjellemzők: 
 

 

Kiemelkedő, 
16,8%-os 
modulhatásfok, 
köszönhetően a 
fejlett gyártástech-
nológiának és a 
kimagasló cella 
hatékonyságnak 

 

PID-mentes kivitel, 
köszönhetően a kima-
gasló cella hatékony-
ságnak és a gondosan 
megválogatott, kiváló 
minőségű alapanya-
goknak 
 

 

Az akár +5W-ot is 
elérő teljesítmény-
tolerancia  megbíz-
hatóan termeli a 
megfelelő hozamot 

 

Akár 2%-kal maga-
sabb hozam az 
áramtermelő képes-
ségük szerint össze-
válogatott celláknak 
köszönhetően 
 

 

A napelemek igazol-
tan ellenállnak az 
elvártnál maga-
sabb, 3800 Pascal 
szél- és 5400 Pascal 
hóterhelésnek 
 

 

A mezőgazdaságok 
ammónia terhelésé-
nek ellenálló kivitel, 
köszönhetően a kie-
melkedő minőségnek 

 

 

 

Az iparágban kiemelkedő egyenletes teljesítménygarancia: 
 

• 97.5%-os hozam az első évben, a másodiktól a huszonötödik évig pedig 
garantáltan legfeljebb 0,7% egyenletes éves hozamcsökkenés, a végén még 
80.7% kapacitással 

• 12 éves termékgarancia 
• 25 éves egyenletes hozamgarancia 
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Suntech 275Wp 5BB 
polykristályos napelem, 12 év garanciával! 

Mennyiség: 
Ár: 

1-30 db 
  

1 raklap felett 
(30 db) 

4 raklap felett 
(120 db) 

1 konténer 
(840 db) 

€/W 0,37 0,36 0,35 egyedi ár 

€/panel 101,75 99 96,25 
 

€/panel termékdíjjal 104,9 102,2 99,4 
 

 
Suntech 275Wp Maxim Smart 
polykristályos napelem, 12 év garanciával! 
Maxim optimalizált okos napelem, rendkívül jó áron! 

Mennyiség: 
Ár: 

1-30 db 
  

1 raklap felett 
(30 db) 

4 raklap felett 
(120 db) 

1 konténer 
(840 db) 

€/W 0,45 0,44 0,43 egyedi ár 

€/panel 123,75 121 118,25 
 

€/panel termékdíjjal 126,9 124,2 121,4 
 

 
Suntech 290Wp Maxim Smart, full-black, PERC-cellás 
monokristályos napelem, 12 év garanciával! 
Maxim optimalizált okos napelem, rendkívül jó áron! 

 

Mennyiség: 
Ár: 

1-30 db 
  

1 raklap felett 
(30 db) 

4 raklap felett 
(120 db) 

1 konténer 
(840 db) 

€/W 0,55 0,54 0,53 egyedi ár 

€/panel 159,5 156,6 153,7 
 

€/panel termékdíjjal 162,7 159,8 156,9 
 

 
  

Árcsökkenés! 
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A Suntech félcellás (Half-cell) napeleméről 
 
 

Két fél az lehet  
több mint egy  
egész? 

Igen! A Suntech  
félcellás megoldásával  
ez lehetséges! 

A felezett cellák által termelt áramerősség fele a hagyományos napelem cellákénak, 
ugyanakkor egy napelemen belül kétszer annyi van belőlük. A felezett cella 
technológiának köszönhető feleakkora áramerősségek miatt bizonyos belső 
veszteségek lecsökkennek, emiatt a teljes panel hatásfoka, teljesítménye nagyobb, 
mint a hagyományos cellákból felépített napelemé. 
 

            
Hagyományos, 6 cellasoros panel  Félcellás hibrid (soros és párhuzamos) panel 

A hibrid kivitel azt jelenti, hogy amíg a hagyományos napelemeknél minden cella és 
cellasor sorba van egymással kötve, addig a félcellás napelemekben a cellák sorosan, 
míg a cellasorok páronként párhuzamosan vannak kötve. Ez az elrendezés is 
jelentősen hozzájárul a napelem hatékonyságának növeléséhez. 
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A Suntech félcellás megoldásának előnyei 
 

 Magasabb hozam, az alacsonyabb üzemi hőmérsékletnek köszönhetően 
Minél alacsonyabb egy napelem üzemi hőmérséklete, annál többet tud a panel 
termelni. Egy 35℃-os hagyományos napelemhez képest a félcellás panel 
hőmérséklete 2,5℃-kal alacsonyabb. Ennek köszönhetően a panel áramtermelő 
képessége 4,64%-kal nő! 

 Megnövekedett áramtermelő képesség 
A szorosabban rakott cellák miatt lecsökken a belső soros ellenállás. Ez stabilan 
2% plusz nyereséget jelent, ami panelenként 5-10W többletet eredményez. 

 A hot spot kialakulásának esélye lecsökken 
A félcellákon átfolyó áram erőssége fele a hagyományos cellákénak, ami azt 
eredményezi, hogy ezeknek a celláknak a hőmérséklete 20-25°C-szal 
alacsonyabb lesz a hagyományos cellákénál. Ez gyakorlatilag megakadályozza, 
hogy a paneleken belül hot spotok alakuljanak ki. 

 Hatásosabb bypass diódás védelem 
Míg a hagyományos napelemek esetében a panelbe épített 3 db bypass diódák 
egyenként 2 sorbakötött cellasort védenek, addig a félcellás napelemek esetében 
minden bypass dióda egy-egy párhuzamosan kötött cellasort véd. Ez szintén 
megakadályozza a hot spotok kialakulásának lehetőségét. 
 

Suntech 290Wp félcellás poly napelem 
12 év garanciával! 

  

Mennyiség: 
Ár: 

1-30 db 
  

1 raklap 
felett 

(30 db) 

4 raklap 
felett 

(120 db) 

1 konténer 
(840 db) 

€/W 0,39 0,38 0,37 egyedi ár 

€/panel 113,1 110,2 107,3 
 

€/panel termékdíjjal 116,3 113,4 110,5 
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Soli Tek napelemek 
 100% Made in EU 

A Soli Tek cégről 
 
A Soli Tek egy több mint 18 éves múltra visszatekintő gyártó cég Litvánia fővárosában, 
Vilniusban. A Soli Tek a létező legszélesebb spektrumon foglalkozik a napelemes 
megoldásokkal, az alapanyagok előállításától kezdve egészen a kész naperőművek 
telepítéséig. 
 
A Soli Tek Európában már szinte egyedülállóként állít elő mono- 
és polykristályos szilícium napelem cellákat, mind saját 
felhasználására, mind megrendelésre, más napelem panel 
gyártók számára. 
 

Emellett természetesen gyárt készre szerelt napelem 
paneleket is. Saját kutatás-fejlesztési eredményeinek és az 
általa használt fejlett gyártási technológiáknak köszönhetően 
a cég termékei, azon belül is különleges üveg-üveg 
napelemek prémium minőséget képviselnek, kiemelkedően 
magas hozamokkal és a piaci átlagot messze meghaladó 
garanciákkal. 
 

A Soli Tek volt az első gyár Közép-Kelet Európában, ami 
kizárólag megújuló energiát használ fel a működéséhez. 
Energiaigényüket 100%-ban saját 1MW-os geotermikus 
és 150kW-os napelemes erőművük segítségével elégítik 
ki. A geotermikus energiát a gyártósorok hűtéséhez és 
fűtéséhez is felhasználják, egy szabadalmaztatott 
technológia segítségével. 
 
Energiahatékonyságának és az energia innovatív felhasználási módjainak 
elismeréseképpen a Soli Tek gyárát 2013-ban a német Kereskedelmi Kamara Európa 
legzöldebb gyárának választotta.  
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Soli Tek 300Wp full-black monokristályos napelem 
 
A Soli Tek hagyományos kivitelű, 35mm-es, fekete alumínium kerettel szerelt 
monokristályos napelemei, 20 év garanciával! Magas teljesítményükkel elsősorban 
a helyszűkével küzdő ügyfelek számára jelentenek hatékony megoldást, illetve 
azoknak, akiknek fontos a hosszú garanciális idő. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Soli Tek 270Wp standard poly napelem 
 
Hagyományos kivitel 35mm-es kerettel, 20 év garanciával! Ideális választás olyan 
projekteknél, ahol európai panelekre van szükség. 
 

Soli Tek keretes 270Wp poly/300Wp mono árak 
Mennyiség: 
Ár: 

1-30 db 
  

1 raklap felett 
(30 db) 

4 raklap felett 
(120 db) 

1 konténer 
(840 db) 

€/W 0,45/0,54 0,44/0,53 0,43/0,52 egyedi ár 

€/panel 121,5/162 118,8/159 116,1/156 
 

€/panel termékdíjjal 124,8/165,3 122,1/162,3 119,4/159,3 
 

  

Árcsökkenés! 
20 év termékgarancia! 
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Soli Tek 270Wp és 300Wp üveg-üveg napelemek 
 
Üveg-üveg napelemeinket 30 év termékgaranciával és 30 évre szóló 
90%-os teljesítménygaranciával kínáljuk. Az üveg-üveg napelemek 
elnevezése arra utal, hogy a cellákat két oldalról edzett üveg fogja közre. 
Az így kialakított panelek rendkívül ellenállóak, a cellák teljesítménye így 
hosszú távon ezzel a megoldással marad a legmagasabb. A cellák ugyanis 
teljesen védettek a mikrorepedésekkel szemben, amit a környezeti 
hatások (pl. szélterhelés) okozhatnak. Az általunk forgalmazott Soli Tek 
napelemeknél 50 éves gyorsított öregedési teszt során is mindössze 6%-
os teljesítmény-csökkenést mértek! 
Szintén a panelek kialakításából adódik, hogy nincs szükség fém keretre, 
így a napelemek egy egységes üveg felületet képeznek a tetőn, ami 
különlegesen szép látványt nyújt abban az esetben is, amikor a 
napelemeket nem a tetőbe integráljuk, hanem hagyományos 
tartószerkezettel, gumibetétes leszorítók segítségével a már kész tetőre 
szereljük. 

Soli Tek üveg-üveg 270Wp poly/300Wp mono árak 
Mennyiség: 
Ár: 

1-30 db 
  

1 raklap felett 
(25 db) 

4 raklap felett 
(100 db) 

1 konténer 
(650 db) 

€/W 0,61/0,63 0,6/0,62 0,59/0,61 egyedi ár 

€/panel 164,7/189 162/186 159,3/183 
 

€/panel termékdíjjal 169,4/193,7 166,7/190,7 164/187,7 
 

 
Nagy felületi teherbírás 
 
 
’A’ tűzállósági osztály 
 
 
Öntisztuló felület 
(perem nélküli kialakítás) 
 
Szennyeződéseknek 
ellenáll 
 
Ammóniumnak ellenáll  

Árcsökkenés! 
30 év termékgarancia! 
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Tetőbe integrált, a héjazatot kiváltó napelemek 
 

Ezek a napelemek az üveg-üveg paneleknek 
egy speciális, svájci integráló szettel ellátott 
fajtái, így azon túl, hogy a cserép vagy más 
héjazat helyére telepítve rendkívüli 
esztétikai élményt nyújtanak, még extra 
hosszú, 30 év garanciával is rendelkeznek. 
Ezt a napelemes piacon prémium megoldást 
tetőfelújításnál, illetve most zajló 
építkezéseknél javasoljuk. 

 

Azokon a területeken is szóba jöhet ez a 
megoldás, ahol speciális építési (a városképet 
védő) szabályok miatt hagyományos napelemes 
rendszereket nem engednek telepíteni. 

Az integrált napelemek transzparens, 
fényáteresztő változatban is készülnek, ami 
alkalmassá teszi őket teraszok, látványtetők 
készítésére is. 

 
Integrálható Soli Tek üveg-üveg napelemek, Solrif© kerettel 

270Wp poly/300Wp mono árak 
Mennyiség: 
Ár: 

1- db 
  

1 raklap felett 
(25 db) 

4 raklap felett 
(100 db) 

1 konténer 
(325 db) 

€/W 0,83/0,85 0,82/0,84 0,81/0,83 egyedi ár 

€/panel 224,1/255 221,4/252 218,7/249 
 

€/panel termékdíjjal 229,3/260,2 226,6/257,2 223,9/254,2 
 

 

Árajánlatadáshoz kérjen tőlünk szakmai segítséget, állunk rendelkezésére!  
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SolarEdge inverterek 
 
A SolarEdge teljesítményoptimalizálói adják az intelligenciát az 
„okos” napelemekhez, ami a plusz hozamot, a megbízhatóbb 
működést, a napelem szintű monitorozást és a magas 
biztonságot eredményezi. 
 
A teljesítményoptimalizálókkal működő rendszerekhez legcélszerűbb SolarEdge 
invertereket használni. Bár az „okos” napelemek együtt tudnak működni bármilyen 
inverterrel, de ahhoz, hogy azok összes funkciója kiaknázható legyen plusz hardver 
vásárlása nélkül, SolarEdge inverterrel kell szerelni a rendszert. 
 
A Solar Edge inverterek mellett szól még a kiemelkedő, 12 éves garancia, a 
szokásosnál kisebb méret, az esztétikus megjelenés és a kedvező ár is, ami 
tartalmazza az összes extra szolgáltatást, a napelem szintű távfelügyeletet is 
beleértve. 
 
 

1 fázisú inverter EUR  3 fázisú inverter EUR 

SE2200HD wave 548  SE3K 789 

SE3000HD wave 623  SE4K 893 

SE3500HD wave 715  SE5K 956 

SE3680HD wave 726  SE7K 1072 

SE4000HD wave 766  SE8K 1189 

SE5000HD wave 806  SE9K 1235 

   SE10K 1282 

   SE12.5K 1333 

   SE15K 1139 

   SE16K 1151 

   SE17K 1167 

   SE25K N2 1504 

   SE27.6K N2 1539 

   SE33.3K N2 1705 

  

Árcsökkenés! 
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KSTAR inverterek 
 
 A KSTAR New Energy Co. a shenzeni tőzsdén 
jegyzett, 1993-ban alapított KSTAR nagyvállalat 
megújuló energiás termékek fejlesztésére és 
gyártására alapított leányvállalata.  
 
A KSTAR inverterek minőségét a kiváló 
alapanyagok, valamint a gyártás és a termékkezelés 
során alkalmazott ISO9001, ISO14001, 
OHSAS180001 minőségirányítási rendszerek 
bevezetésével garantálja a gyártó. Mivel az alkalmazott alapanyagok jelentősen 
meghatározzák egy inverter minőségét, ezért a cég csak ellenőrzött minőséget 
beszállító gyártóktól vásárol. Minden inverter szigorú követelményű teszteken megy 
át (pl. AST teszt), és minden invertert 10 kulcsfontosságú paraméter alapján is 
letesztelnek. 
 
A gyártó saját kezében tartja a gyártási folyamat egészét, kezdve az inverter 
alkatrészek nyomtatott áramkörre ültetésétől a teljes összeszerelésig és tesztelésig. A 
KSTAR vállalat R&D részlegén magasan képzett, nemzetközi szinten is elismert 
munkatársakat alkalmaz. A kutatás-fejlesztés részleg létszáma meghaladja a 200 főt, 
hogy a folyamatos innovációt és az ügyféligényeknek való megfelelést biztosítani 
tudják.  
Bővebben  
 
 
 

Termék neve EUR 

KSG1500SM - 1,5kW-os, 1 munkapontos inverter 270 

KSG2000SM - 2kW-os, 1 munkapontos inverter 280 

Solar Man S-W01 wifi modul Kstar inverterekhez 75 

Solar Man S-WE02 wifi+ethernet modul 140 

 
A KSTAR inverterek minden magyarországi áramszolgáltatónál rendelkeznek a 
szükséges engedélyekkel.  

Árcsökkenés! 
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FRONIUS inverterek 
A transzformátor nélküli Fronius Symo kisméretű, 
háromfázisú invertere ideális mind háztartásoknak,  
mind az erőműveknek. 
 
 
 
Fronius Symo inverterek EUR  Fronius Galvo inverterek EUR 

Symo Light / Web 3.0-3-S 708 / 783  Galvo Light / Web 1.5 -1 660 / 735 

Symo Light / Web 3.7-3-S 787 / 862  Galvo Light / Web 2.0 -1 679 / 754 

Symo Light / Web 4.5-3-S 880 / 955  Galvo Light / Web 2.5 -1 697 / 772 

Symo Light / Web 3.0-3-M 793 / 868  Galvo Light / Web 3.0 -1 715 / 790 

Symo Light / Web 3.7-3-M 877 / 952  Galvo Light / Web 3.1 -1 715 / 790 

Symo Light / Web 4.5-3-M 929 / 1005    

Symo Light / Web 5.0-3-M 946 / 1021  Fronius Primo inverterek EUR 

Symo Light / Web 6.0-3-M 967 / 1042  Primo Light / Web 3.0-1 683 / 765 

Symo Light / Web 7.0-3-M 1218 / 1293  Primo Light / Web 3.5-1 722 / 804 

Symo Light / Web 8.2-3-M 1356 / 1431  Primo Light / Web 3.6-1 728 / 810 

Symo Light / Web 10.0-3-M 1414 / 1491  Primo Light / Web 4.0-1 766 / 848 

Symo Light / Web 12.5-3-M 1614 / 1691  Primo Light / Web 4.6-1 818 / 900 

Symo Light / Web 15.0-3-M 1774 / 1851  Primo Light / Web 5.0-1 851 / 933 

Symo Light / Web 17.5-3-M 1898 / 1975  Primo Light / Web 6.0-1 1002 / 1084 

Symo Light / Web 20.0-3-M 1986 / 2064  Primo Light / Web 8.2-1 1167 / 1249 

     

Fronius ECO inverterek: EUR  A Light inverterek WLAN, LAN, webserver 
nélküli változatok.  
A Symo “M” és a teljes Primo széria 2 
munkaponttal rendelkezik.  

ECO Light / Web 25.0-3S 2003 / 2080  

ECO Light / Web 27.0-3S 2060 / 2137  

   

Szállítási határidő: raktárról azonnal. 
  

Projekt ár ajánlatunk: 

100 kW feletti rendszerekhez keressen minket egyedi árajánlatért! 
 

Árcsökkenés: 10-20kW 

Benjámin Nagy


Benjámin Nagy


Benjámin Nagy


Benjámin Nagy


Benjámin Nagy




 

 

19 

SAJ inverterek 
Újdonság a Tiszta Energiák kínálatában! 
 
A SAJ invertereknek irigylésre méltóan alacsony, csupán 0,3% a meghibásodási 
rátája, ami 1000 darab inverterből mindössze 3 meghibásodást enged. Ez az alacsony 
érték elsősorban a ventillátoros hűtés nélküli, transzformátormentes és mozgó 
alkatrészek nélküli kivitelnek köszönhető. 
 
Főbb jellemzők: 
 
• Alumínium borítás 
• Könnyen felszerelhető, 

IP65-ös védettségű kültéri 
kivitel.  

• 97,6%-os hatékonyság 
(97,2% európai 
hatékonyság), 99,5% MMPT 
hatékonyság. 

• Szuper alacsony, 80V 
indulási feszültség, 

• Rendkívül széles, 80V-600V 
feszültségtartomány, ami 
változatos napelem 
sztringkiosztást tesz lehetővé. 

 

Lakossági inverterek: 

Egyfázisú, 1 munkapontos modellek: Sununo Plus 1K, 1.5K, 2K, 2.5K, 3K 
Egyfázisú, 2 munkapontos modellek: Sununo Plus 3K-M, 4K-M, 5K-M 
Háromfázisú, 2 munkapontos modellek: Suntrio Plus 4K, 5K, 6K, 8K, 10K 
Ipari- és erőművi inverterek: 

Háromfázisú, 2 munkapontos modellek: Suntrio Plus 12K, 15K, 17K, 20K 
Háromfázisú, 3 munkapontos modellek: Suntrio Plus 25K, 33K, 40K, 50K, 60K 
 
 Részletekért látogasson el www.sajinverter.hu weboldalunkra.  
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Megérkeztek a SAJ Electric ipari- és erőművi inverterei! 
 
Az ipari- vagy erőművi körülmények közé szánt inverterekkel szemben támasztott 
legfontosabb követelmény a megbízhatóság. Nyilván az a leghitelesebb, ha saját 
minőségéről nem maga a gyártó nyilatkozik, hanem egy olyan független, tárgyilagos 
ugyanakkor szakmailag a legkompetensebbnek tekintett tanúsító szervezet, mint 
például maga a TÜV Rheiland. 
Kínában évek óta kialakult hagyománya van annak, hogy minden rangosabb gyártó 
leadja a TÜV-nek az összes létező inverter modelljét és azt a TÜV megvizsgálja, 
kielemzi és összehasonlítja mind a technikai paraméterei, mind megbízhatósága, mind 
a tervezés és kivitelezés minősége szempontjából. Kategóriánként a legjobbnak talált 
inverter aztán megkapja a rangos „minden tekintetben a legjobb”, azaz az „All Quality 
Matters” minősítést. 
 
2018-ban a 30kW-os kategóriában a SAJ Electric Suntrio Plus 33kW-os modellje kapta 
meg a TÜV-től a legjobbnak járó „All Quality Matters” elismerést! 

 
 
Az elismerés jelentőségét mi sem jellemzi jobban, mint hogy a versenyben a SAJ 
Electric olyan világszínvonalú versenytársakat körözött le kategóriájában, mint a 
Huawei, SMA, Sungrow.  
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Mivel a SAJ 25kW feletti modelljei azonos technikai alapokon nyugszanak, így a 
Suntrio Plus 33kW-os modell elismerése biztosítja, hogy a teljes 25-60kW-os 
termékskála a legmagasabb minőséget képviseli. És mindezt a piacon az egyik legjobb 
ár/érték arány és a kiemelkedő, 10 éves gyártói garancia mellett! 
 

 
 
A teljes Test Report letölthető innen: https://jinshuju.net/f/yKo4dp 
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Profiness tartószerkezet 
 
Moduláris tartószerkezeteink gyorsan és könnyen 
szerelhetőek. A Profiness termékcsalád előnye, hogy 
széles választékú termékpalettája könnyű és 
változatos szerelési megoldásokat kínál. 

A tartósínek eloxált, nagy teherbírású alumíniumból, 
a kampók és a csavarok pedig rozsdamentes acélból 
készülnek. A napelem leszorítók a sín bármely 
pontján bepattinthatók. 
 
 
Termék neve Ár EUR 

Alu Sín normál kivitel, 6200 mm 20,7 

Sínzáró műanyag, szürke 0,56 

Síntoldó Alu Sínhez csavar és anya nélkül 0,96 

Tetőkampó, 30x5, állítható, A2 rozsdamentes 3,9 

Tetőkampó InterSol hosszított (hódfarkú) állítható, A2 4,93 

Anya M8 csapágygolyós, Alu, A2 0,11 

Csavar M10x25, kalapácsfejű, A2 0,29 

Napelem leszorító, köztes, Alu, csavar és anya nélkül 0,4 

Napelem leszorító vég 40mm csavar és anya nélkül 0,44 

Napelem leszorító vég 38mm (35mm-es napelemhez) 0,44 

Napelem leszorító, köztes, alu, csavar és anya nélkül, fekete 0,74 

Napelem leszorító vég 40mm csavar és anya nélkül, fekete 0,7 

Napelem leszorító vég 38mm (35mm-es napelemhez), fekete 0,7 

Ászokcsavar M12x300 + 3 db M12 talpas anya + EPDM 1,98€ 

Ászokcsavar M10x200 + 3 db M12 talpas anya + EPDM 0,79€ 

Sínrögzítő lemez ászok csavarhoz, M12, acél A2 0,72€ 

Sínrögzítő lemez ászok csavarhoz, M10 acél A2 0,56€ 
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S:FLEX tartószerkezet 
 

A német S:FLEX tartószerkezet gyártó cég termékei a Tiszta Energiák disztribúciójában 
kerülnek magyarországi forgalomba. Rugalmas és sokoldalú technológiát kínálunk, 
német minőségben, versenyképes árakon. 
 

Gyors és rugalmas rögzítés lapos- és ferde tetőn, valamint földre telepítés 
esetén 

• Német rögzítéstechnikai 
specialista, kizárólag 
napelemekre szakosodva 

• Több mint 20 éves gyártói 
tapasztalat 

• Megoldás az összes szerelési 
típushoz – lapostetős, 
ferdetetős és földi 
tartószerkezetek 

• Német ipari szabványoknak (DIN) megfelelő minőségű gyártási technológia 
 

Az S:FLEX technológiai előnyei: 

• Kevés alkotóelem rendszerenként 
• Korróziómentes anyagok használata 
• ELŐRE SZERELT komponensek 
• KLIKK – technológia a gyors szerelésért 
• EGYETLEN középleszorító és végleszorító, mely minden modulkerethez 

alkalmas 
• Optimális anyagmennyiség 
• Végtelenül hosszabbítható sínek a toldó sínösszekötők révén, CSAVARKÖTÉS 

NÉLKÜL 
• UNIVERZÁLIS tetőkampó bármilyen szarufához; három ponton állítható 
• Szerszám alig szükséges 

 

Tanúsítványok:  CE, TÜV, MCS, Eurocode, DIBt 
Garanciák:  10 év garancia, mely 25 évre hosszabbítható 
   Statikai számítások bonyolult szerelések esetén is esetén 
 

Bővebben: http://www.tisztaenergiak.hu/sflex/  

Bedrock, Colorado, USA: 1.12 MW-os napelem park 
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Szolár és AC oldali (FG16OR16) kábelek 
 
 
 

Termék neve EUR/m 

Szolár kábel, 4mm2, fekete, 100m 0,49 

Szolár kábel, 4mm2, piros, 100m 0,49 

Szolár kábel, 4mm2, fekete, 500m 0,48 

Szolár kábel, 4mm2, piros, 500m 0,48 

Szolár kábel, 6mm2, fekete, 500m 0,68 

Szolár kábel, 6mm2, piros, 500m 0,68 

 
 

Termék neve EUR/m 

FG16OR16 kábel 3x6mm2 1,81 

FG16OR16 kábel 5x6mm2 2,96 

FG16OR16 kábel 5x10mm2 4,6 

FG16OR16 kábel 5x16mm2 7,98 

 
Az előírásoknak megfelelő FG16OR16* kábelek az AC oldali kábelezéshez 
(az MT kábel erre a célra nem felel meg a vonatkozó szabványnak) 
 
*Az FG7OR kábelt fokozatosan leváltja a még nagyobb tűzállósságú FG16OR16 kábel 
 
Az áremelkedés hátterében a réz világpiaci árának drasztikus emelkedése áll. 
(2016 elején kb. 4400€/t, 2017 júniusában 5050€/t, 2017. augusztus végén 5600€/t) 
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MC4 csatlakozók 
 
 
Napelem telepítő kollégáink részére ajánljuk az eredeti Multi-Contact MC4 IP67 
csatlakozóinkat! 
 
 
Termék neve EUR/db 

MC4 csatlakozó neg./anya, 
KBT4/6 II, 4-6mm2 

1,2 

MC4 csatlakozó poz./apa, 
KST4/6 II, 4-6mm2 

0,95 

MC4 csatlakozó neg./anya, 
KBT4/6 IUR, szűkített 3-6mm2 

1,15 

MC4 csatlakozó poz./apa, 
KST4/6 IUR, szűkített 3-6mm2 

0,87 

 
 
 
A svájci Multi-Contact MC4-es csatlakozója a napelemes szakmában mára szabvánnyá 
vált, ezért hamar elterjedtek az olcsó utángyártott típusok is. Aki már használt 
eredetit, az tudja, hogy anyagminősége, az illesztések pontossága, szigetelési 
képessége magasan jobb, mint a gyenge utánzatoké. Egy telepítés árában elenyésző 
tétel, viszont fölösleges kockázatot jelenthet, és indokolatlan utánajárást 
eredményezhet. 
 
Válassza az eredeti Multi-Contact csatlakozót, igen kedvező áron! 
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SANTON termékek 
 

SANTON Tűzvédelmi kapcsoló (megfelel az új OTSZ-nek) 
A legtöbb napelemes rendszernél a DC leválasztó kapcsoló az 
inverterbe van integrálva. Kikapcsolás után a napelemes 
mező és az inverter között futó szolár kábelek továbbra is 
akár 1000V-os DC feszültség alatt állnak. Tűz esetén a 
tűzoltók nagyon komoly veszélynek lehetnek kitéve. A Santon 
lakossági tűzvédelmi biztonsági kapcsoló (DFS) jelenti a 
megoldást azzal, hogy közvetlenül a napelemes mező 
közelében megszakítja a DC áramkört, biztonságosabb 
körülményeket teremtve ezzel a tűzoltóknak. 
 

SANTON Ívérzékelő egység 
Az ív érzékelő egység (arc fault detection unit / ADU) extra 
biztonságot, hatékonyságot és kényelmet kínál a napelemes 
rendszerek terén. Ez a speciálisan napelemes rendszerekhez 
fejlesztett elektronikus eszköz észleli a meghibásodások által 
keletkezett íveket és azonnal jelzi is ezeket, hang- és 
fényjelzéssel.  

 
 

Termék neve EUR 

Santon tűzvédelmi kapcsoló 2P DFS-1 155 

Santon tűzvédelmi kapcsoló 4P DFS-14 166 

Santon ív érzékelő ADFU-SW 3.00 58 

  

  

 
Bővebb információkat a santon.hu weboldalunkon találhat.  


