
 

 

  

 

 

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. Mono wafer és modul kapacitása mintegy 45GW, ezzel a TIER1 

lista vezető gyártója. Pénzügyi szempontból a világ legértékesebb 

napelemes vállalata, teljes vagyona közel 9Mrd amerikai dollár. A LONGi 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.  

  

Világrekordok a LONGi Solarnál:  

  

Legmagasabb P-type PERC napelem cella hatásfok: 24,06%  

  

Legmagasabb PERC napelem modul hatásfok: 22,38%  
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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  

5  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 „HiMO4”, 

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!  

 

 

 

 

 

 

tart!     

   Amíg a készlet tart!  



 

 

  

 

Astronergy mono félcellás napelemek  
Az Astronergy az 1984-es alapítású Chint Csoport tagja, ami 

energiatermeléssel, annak továbbításával és kereskedelmével egyaránt 

foglalkozik. A napelemekre specializálódott Astronergy 2006-ban jött létre, 

jelenleg 5GW kapacitással rendelkezik és a TIER1 lista stabil tagja.  

6  

  

Az Astronergy napelemei 2020-ban a PVTECH rangsorában elnyerték a 

legjobban teljesítő „top performer” címet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

  

 

A félcellás (half-cell) technológiáról  
  

Két fél az lehet  több 

mint egy  egész?  

Igen! A félcellás  7        

megoldással  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.  

  

    

  



 

 

  

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  

8                          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!  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

Risen mono félcellás napelemek  
  

A Risen Energy Co., Ltd.-t 1986-ban alapították. A napelemes iparágba 

2006ban lépett be és az azóta eltelt 14 év alatt a TIER1 lista 5. legnagyobb 

gyártójává nőtte ki magát, több mint 11GW éves kapacitással. Kész modulok 

mellett szinte minden alapanyagot gyárt, ami a napelemekhez szükséges a 

waferektől az EVA fólián át a kötődobozokig.  
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  99MW-os naperőmű Ninghai-ban, a Risen székhelyének városában   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

   

20 év termékgarancia!  

Full-black design  

Soli Tek (EU) napelemek  

Soli Tek 360Wp full-black félcellás, monokristályos napelem  
  

A Soli Tek a világ legzöldebb napelemgyártója, mind a gyártási technológiát, mind 

magát a gyárépületet tekintve, amit 2013-ban az EU leginkább környezetbarát ipari 

épületének választottak.  

A Soli Tek hagyományos kivitelű, 35mm-es, fekete alumínium kerettel szerelt  

10  monokristályos napelemei 20 év garanciával rendelkeznek. Teljesen fekete 

kialakításukkal jó választás azoknak, akik esztétikus napelemet keresnek, illetve 

azoknak, akiknek fontos a hosszú garanciális idő.  

 

  



 

 

  

Soli Tek 350Wp üveg-üveg monokristályos napelem  

Üveg-üveg napelemeinket 30 év termékgaranciával és 30 

évre szóló 87%-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  

11          környezeti hatások (pl. szélterhelés) okozhatnak. Az általunk 

forgalmazott Soli Tek napelemeknél 50 éves gyorsított 

öregedési teszt során is mindössze 6%-os 

teljesítménycsökkenést 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  

    

   

 

 

  



 

 

  

Elődeihez képest a SAJ R5 inverterek kompaktabb, könnyebb kivitellel rendelkeznek. 

Borításuk esztétikus, IP65 védettségű (kültéri), alumínium öntvényház.  

A teljes R5 családra jellemző a passzív, ventilátor nélküli hűtés, 60°C-ig nincs 

teljesítménykorlátozás. Rendkívül csendes (<29dBA).  

Alacsony készenléti fogyasztással működik, rugalmasan reagál a hálózati feszültség 

változásaira. A névleges teljesítménynél 10%-kal magasabb maximális kimeneti 

teljesítménnyel működik.  

A SAJ R5 inverter kijelző nélküli kivitelben készül, hiszen Bluetoothon keresztül 

telefonos applikációval konfigurálható, monitorozható, ezáltal valósidejű 

adatmegjelenítésre képes.  

Magas hatásfokkal – a korábbi sorozatnál 0,5-1%-kal – rendelkezik, ezáltal magasabb 

hozamot, több kWh-t termel ugyanolyan körülmények között.  

A tágabb bemeneti feszültségtartomány következtében rugalmasabb tervezést tesz 

lehetővé, míg az alacsonyabb indulófeszültségnek köszönhetően már hamarabb 

elkezdi a termelést és tovább is termel, mint a korábbi modellek.  

A napelemgyártás fejlődését követve elődeihez képest magasabb maximális bemeneti 

feszültséggel (1100V a 3 fázisú invertereknél) és 12,5A maximális bemeneti 

áramerősséggel rendelkezik.  

A SAJ invertereknek rendkívül alacsony, mindössze 0,3% a meghibásodási rátája.  

A SAJ R5-10K-T2 elnyerte a TÜV Rheinland az év lakossági napelemes invertere AQM 

(All Quality Matters) díját 2018-ban.   
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SAJ inverterek 
  
– 

  
megérkezett az új R5 széria! 

    

  

  

  

  

Kattints  a linkre :     SAJ NYILATKOZAT A TISZTA ENERGIÁK KFT 

KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓI STÁTUSZÁRÓ L   

https://www.tisztaenergiak.hu/saj-nyilatkozat-a-tiszta-energiak-kft-kizarolagos-forgalmazoi-statuszarol/
https://www.tisztaenergiak.hu/saj-nyilatkozat-a-tiszta-energiak-kft-kizarolagos-forgalmazoi-statuszarol/
https://www.tisztaenergiak.hu/saj-nyilatkozat-a-tiszta-energiak-kft-kizarolagos-forgalmazoi-statuszarol/
https://www.tisztaenergiak.hu/saj-nyilatkozat-a-tiszta-energiak-kft-kizarolagos-forgalmazoi-statuszarol/
https://www.tisztaenergiak.hu/saj-nyilatkozat-a-tiszta-energiak-kft-kizarolagos-forgalmazoi-statuszarol/


 

 

  

    

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 

Rheinland.  

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  

16  
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. A teljes Test Report letölthető innen: https://jinshuju.net/f/yKo4dp  

Mivel a SAJ 25kW feletti modelljei azonos technikai alapokon nyugszanak, így a Suntrio 

Plus 33kW-os modell elismerése biztosítja, hogy a teljes 25-50kW-os termékskála a 

legmagasabb minőséget képviseli. És mindezt a piacon az egyik legjobb ár/érték arány 

és a kiemelkedő, 10 éves gyártói garancia mellett!    

https://jinshuju.net/f/yKo4dp
https://jinshuju.net/f/yKo4dp
https://jinshuju.net/f/yKo4dp


 

 

  

 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  

22  •     Német rögzítéstechnikai  

specialista, kizárólag 

napelemekre szakosodva  

• Több mint 20 éves gyártói 

tapasztalat  

• Megoldás az összes szerelési 

típushoz – lapostetős, 

ferdetetős és földi                        Bedrock, Colorado, USA: 1.12 MW-os napelem park 

tartószerkezetek
 

• 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  

 

  



 

 

  

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  

25                   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.  



 

 

  

 
 

 

  

Balatonfüreden telepítettük Közép-Euróbában az  

13  első olyan rendszert, ahol a HUAWEI 

tárolástechnikájával kapcsolatos jelenleg összes 

létező eszköz beépítésre került.  

Megkértük Szabó Róbertet a HUAWEI mérnökét, 

hogy ezt a rendszert együtt mutassuk be.  

Típus  Garancia   

Akkumulátor modul L2000-5-E0 (1)  10 év   

Power modul (2)  10 év    

Backup rendszer 1 fázis (3)  2 év   

Backup rendszer 3 fázis  2 év   

Luna2000 fali konzol                   

Smart Logger 3000A PLC nélkül (5)  2 év    

Smart Logger 3000A PLC-vel  2 év    

DDSU666-H 1 fázis (4)  2 év   

DTSU666-H 250A 3 fázis  2 év    

  

  HUAWEI 
  - 

  energiatárolás 
  


