A világ legnagyobb
monokristályos napelemgyártója

LONGi Solar napelemek
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A LONGi Solar a monokristályos szilícium technológiával foglalkozó, vertikálisan
integrált LONGi Green Energy Technology cégcsoport napelem cella- és
modulgyártó vállalata. A cégcsoport tagja még a LONGi Silicon monokristályos
szilícium ingot- és szeletgyártó vállalat, valamint a mono technológiájú
napalemparkokat kivitelező LONGi Energy.
A LONGi Solar 2000. februári alapítása óta elkötelezett híve a monokristályos
szilícium technológián alapuló napelem kutatás-fejlesztésének, gyártásának és
világszerte történő értékesítésének, a legjobb fajlagos költségű megoldást
kínálva ezzel a piacon. Mára a világ legnagyobb mono napelem cella és
modul gyártója: 6,5GW-os termelésével 16%-os piaci részesedéssel bír a
mono napelem gyártásban. Ezzel Kína legnagyobb és a világ 3. legnagyobb
nemzetközi napelem beszállítója.
A tervek szerint 2020-ra 20GW-ra bővített
gyártókapacitásával a világ legnagyobb
napelemgyártójává válik.
A LONGi Solar székhelye a kínai Senhszi
tartományban, Xi'anban található,
de
kutató-fejlesztő,
gyártó
és
értékesítő leányvállalatai vannak
Japánban, Európában, Észak-Amerikában,
Indiában, Malajziában, Ausztráliában és
Afrikában, munkavállalóinak
száma
világszerte meghaladja a 17000-et.

Pénzügyi stabilitás
A LONGi Solar igen stabil pénzügyi alapokon áll, 5,23Md USD bejegyzett tőkével
rendelkezik (2017-es adat). A Bloomberg vezető pénzügyi elemző a LONGi
Solar-t pénzügyi stabilitása alapján a világ napelemgyártói között az
első helyre rangsorolja, ez pedig közismerten a legjobb garancia egy
napelemgyártótól. A LONGi Solar az előző 3 egymást követő évben 100% feletti
termelésnövekedést produkálva 2018-ban az első tíz Tier 1-es napelemgyártó
közé került. Gyártókapacitásai folyamatos fejlesztésével és rendkívül erős
pénzügyi stabilitásával piaci helyzetét biztosan őrzi.

Világrekordok a LONGi Solarnál:
Kutatás-fejlesztés
A LONG i Solar a monokristályos szilícium
technológia egyik legnagyobb fejlesztője.
Éves árbevételének rendszerint 5-7%át költi kutatás -fejlesztésre, ezzel ezen
a téren is vezető helyen áll a világ
napelemgyártói között. Kutatás -fejlesztési
részlege világszerte kimagaslóan sok, több
mint 460 főt foglalkoztat. A vállalat több,
mint 260 bejegyzett szabadalommal
rendelkezik a monokristályos szilícium
szelet, napelem cella és napelem modul
gyártás területén.

Legmagasabb PERC napelem cella hatásfok: 23,6%
Legmagasabb PERC napelem modul hatásfok: 22,38%

Júniustól készleten! 12
év garancia!
LONGi „Big wafer”-es napelem
A 2019-es évben jelentette be a
világelső
napelem
gyártó,
hogy monokristályos gyártó
kapacitását egy nagyobb méretű
waferre alapozva bővíti tovább. Az új
gyártósorokkal még 2020-ban
átlépik a 20 Gigawattos éves
napelem
előállítást,
amekkora
mennyiségű napelemet még sosem
állított elő egyetlen gyártó sem egy év
alatt, s ez a 20 GW-os mennyiség a
teljes gyártási kapacitásának csupán
80%-a lesz. Még sosem összpontosult
egyetlen gyártó kezében ekkora
gyártási potenciál.
A cellák alapjául szolgáló nagyobb
wafer méretet új iparági standarddá akarja tenni a LONGi Solar, aki egyben a világ
legnagyobb wafergyártója is. Az új nagyteljesítményű napelemeikben „Hi-MO4”, már
az új 166 mm-es ún. M6-os waferek vannak. A LONGi elemzései szerint a nagy waferen
alapuló nagy teljesítményű modulok termelési kapacitása 2020 közepére 30 GW lesz,
míg az év végére elérheti a 60-70 GW-ot – természetesen beleértve a LONGi wafereit
vásárló világcégek napelemeit is. Ebben az eredményben látná a LONGi küldetése
betöltését, hogy a napelem ipar belép az új 166 mm-es waferen alapuló korszakba.
Ez az új napelem a jövő a jelenben!

A félcellás (half-cell) technológiáról
Két fél az lehet több
mint egy egész?
Igen!
A
megoldással

félcellás

lehetséges!
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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.

A félcellás technológia 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
7 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-al 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 dióda
egyenként 2 sorbakötött cellasort véd, addig a félcellás napelemek esetében
minden bypass dióda egy-egy párhuzamosan kötött cellasor védelméért felel. Ez
szintén megakadályozza a hot spotok kialakulásának lehetőségét.780db)

esetén
kérjen
egyedi
ajánlatot!

Suntech Power napelemek

A Suntech Power cégről
A Suntech Power a napelemgyártó cégek nagy úttörői közé tartozik, akinek a nevével
8 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 Suntech Power cég elismerései:

Az európai EUPD Research a
Suntechet 2012, 2016 és
2017 években 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 marketingstratégiája is,
melynek eredményeképpen a kiváló minőségű és ár-érték arányú Suntech Power
napelemek ismét elérhetők Magyarországon.

A Maxim optimalizálásról
Az amerikai Maxim Integrated által optimalizált panelek a teljesítményoptimalizálás
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.
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Ennek köszönhetően a Maxim panelek árnyékhatás vagy a napelemek időleges
elkoszolódása esetén is többet termelnek mind a hagyományos, mind a panel szinten
optimalizált rendszereknél.

A beépített Maxim chipek a ma technikailag elérhető legmagasabb hozam mellett
hosszabb modulélettartamot és az egyéb megoldásoknál sokkal magasabb
üzembiztonságot tesznek lehetővé, mindezt igazán elérhető áron!

készleten!

Seraphim Maxim napelemek
A Seraphim Solar System 2011-es alapítása óta
a cég töretlen fejlődésének lehetünk tanúi,
aminek eredményeképpen mind minőségi, mind
mennyiségi szempontból az élre tört és ma már a napelemes iparág 10 vezető
gyártójának egyikeként tartják számon.
A cég sikerének titka a magas minőség, a nagyon ellenálló napelem panelek gyártása,
a gyártott és kifejlesztett napelem típusok széles skálája valamint a felhasználási
12

területek széles köre. Nem fókuszálnak csupán egyetlen szegmensre, mint például a
háztartásokban használt kiserőművekre, hanem számos integrált ipari- és energetikai
megoldásban is részt vállalnak. 2018-ban például Kelet-Európa legnagyobb
naperőművéhez szállították a paneleket az ukrajnai DTEK energetikai vállalat részére,
ami azóta 100.000 helyi lakos áramellátását biztosítja.
A minőségre bizonyíték többek között az, hogy panel hatásfok tekintetében a PHOTON
Laboratory évek óta az első helyekre rangsorolja a Seraphim napelem moduljait.
Hasonlóképpen a legkiválóbbak közé sorolják a Seraphim termékeket a DNVGL
(https://www.dnvgl.com/) és PVEL (https://www.pvel.com/független )
minőségtanusító szervezetek is. Termékkínálatuk a hagyományos
napelemektől a smart rendszerekig terjed.
A Seraphim az elmúlt két évben egy 500MW kapacitású üzemet létesített DélAfrikában,
egy újabb 1GW kapacitású üzemet Kínában valamint belekezdett az üzemek
kivitelezésébe Vietnamban és Indonéziában. A cég globális stratégiájának
köszönhetően éves szinten 5GW gyártási kapacitással rendelkezik szerte a világon,
ami garancia a folyamatos ellátásbiztonságra.

termékgarancia!
Full-black design

Soli Tek (EU) napelemek
Soli Tek 325Wp full-black monokristályos napelem
A Soli Tek hagyományos kivitelű, 35mm-es, fekete alumínium kerettel szerelt
monokristályos
napelemei
20
év
garanciával
rendelkeznek.
Magas
teljesítményükkel elsősorban a helyszűkével küzdő ügyfelek számára jelentenek
hatékony megoldást, illetve azoknak, akiknek fontos a hosszú garanciális idő.
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Soli Tek 320Wp üveg-üveg monokristályos napelem
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.

Nagy felületi teherbírás

’A’ tűzállósági osztály

Öntisztuló felület
(perem nélküli kialakítás)
Szennyeződéseknek
ellenáll
Ammóniumnak ellenáll

Konténeres megrendelés (650db) esetén kérjen egyedi ajánlatot!

SAJ inverterek
Főbb jellemzők:
Alumínium borítás
• Könnyen felszerelhető, IP65ös védettségű kültéri
16
kivitel.
• 97,6%-os
hatékonyság
(97,2%
európai
hatékonyság), 99,5% MMPT
hatékonyság.
• Szuper
alacsony,
indulási feszültség,

80V

• 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 Ipariés erőművi inverterek:
Háromfázisú, 2 munkapontos modellek: Suntrio Plus 12K, 15K, 17K, 20K Háromfázisú,
3 munkapontos modellek: Suntrio Plus 25K, 33K, 40K, 50K
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.
Részletekért látogasson el www.sajinverter.hu weboldalunkra.

A SAJ Electric ipari- és erőművi inverterei
Az ipari és 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, ugyanakkor
szakmailag a legkompetensebbnek tekintett tanúsító szervezet, mint például 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 kapja 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 mutatja jobban, mint hogy a versenyben a SAJ
Electric olyan világszínvonalú versenytársakat körözött le kategóriájában, mint az
SMA és a Sungrow.

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

lhez

SolarEdge inverterek
SE1000M, 1500M, 2000M: saját M2640-es optimalizálóval 4-8 panelhez. 4MPPT
tracker, mindegyik 1-2db 60 cellás vagy 1db 72 cellás napelemet tud kezelni. Ideális
megoldás kisebb rendszerekhez, új építésű házaknál a minimális fenntarthatósági
követelmények teljesítéséhez.
Egyfázisú inverterek integrált elektromos autótöltővel. A már ismert HD wave
inverterek immár beépített töltővel is elérhetőek – világújdonság a SolarEdge-től 12
22

év garanciával!

S:FLEX tartószerkezet
A német S:FLEX tartószerkezetgyártó cég termékei a Tiszta Energiák Kft.
forgalmazásában kerülnek a hazai piacra. Rugalmas és sokoldalú technológiát
kínálunk, német minőségben, versenyképes árakon.
Gyors és rugalmas rögzítés lapos- és ferde tetőn, valamint földi telepítés esetén
•

Német rögzítéstechnikai
specialista, kizárólag
napelemekre szakosodva
• Több mint 20 éves gyártói
tapasztalat
•
Megoldás az összes szerelési
típushoz – lapostetős,
ferdetetős és földi
tartószerkezetek
Bedrock, Colorado, USA: 1.12 MW-os napelem park
•
Német ipari szabványoknak (DIN) megfelelő minőségű gyártási technológia

Az S:FLEX technológiai előnyei:
•
•
•
•
•

Kevés alkotóelem
Korróziómentes alapanyagok
ELŐRE SZERELT komponensek
KLIKK – technológia a gyors szerelésért
EGYETLEN középleszorító és végleszorító, mely minden modulkerethez
alkalmas

•
•

CSAVARKÖTÉS NÉLKÜL végtelenül hosszabbítható sínek
Három ponton állítható, UNIVERZÁLIS tetőkampó bármilyen szarufához
Szerszám alig szükséges

Tanúsítványok:
Garanciák:

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

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

Szolár és AC oldali (FG16OR16) kábelek
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Az előírásoknak megfelelő FG16OR16 kábelek az AC oldali kábelezéshez
(az MT kábel erre a célra nem felel meg a vonatkozó szabvány követelményeinek)

MC4 csatlakozók

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 napelemes projekt árában
elenyésző tétel, viszont fölösleges kockázatot jelenthet, és indokolatlan utánajárást
eredményezhet.

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.
A folyamatos visszajelzések hatására 2018 év végével megszűnik a DFS-1 gyártása,
a DFS-14 megmarad és egy új, nagyobb teljesítményű kapcsoló, a DFSHP-14 gyártása
és forgalmazása kezdődik el.
Ez az új kapcsoló ugyanúgy 4 pólusú, mint a már jól ismert DFS-14, de nagyobb
teljesítményű (HP=High Power), nagyobb áram kezelésére képes. Nincsenek meg a
DFS-14-nél betartandó, sztringhossztól függő áram-korlátozások, maximum 1000V
sztringfeszültség mellett a kapcsoló képes póluspáronként 40A kapcsolására.
A kapcsoló az eddig megszokott tokozásba kerül és csak MC4-es kialakítással készül.

Bővebb információkat a santon.hu weboldalunkon találhat.

