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Caro/a cliente,
Diariamente sujeita os nossos produtos a rigorosos testes práticos, por isso, as suas necessidades e requisitos são a nossa
prioridade máxima. Queremos que tenha sucesso e que disponibilize aos seus clientes os melhores produtos e serviços.
No catálogo de produtos Q CELLS encontrará tudo o que
necessita para uma cooperação bem-sucedida com os seus
clientes, que inclui os nossos poderosos e excelentes módulos
fotovoltaicos, outros componentes adequados aos projetos
como subestruturas, soluções escaláveis de armazenamento
de energia e software de gestão inteligente de energia.
A Q CELLS é o seu contacto central para todos os produtos e
serviços fotovoltaicos e os nossos Q.PARTNER têm um papel
importante: a instalação fiável dos nossos produtos.
Como Q.PARTNER beneficia de uma vasta gama de serviços
para ter sucesso nos seus clientes. Quer seja a apoiar as suas
atividades de marketing, a entregar todos os componentes
diretamente no seu local de construção ou a apoiar a aquisição
do seu cliente - como Q.PARTNER irá com certeza impressionar os seus clientes! Em www.q-cells.eu poderá consultar a
qualquer momento o nosso programa atual Q.PARTNER.
Esperamos que desfrute da navegação e
ficamos a aguardar as suas encomendas.
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MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Q CELLS QUATRO NÍVEIS
DE QUALIDADE
Uma elevada qualidade representa uma vida útil longa dos nossos produtos e
propriedades técnicas de excelência. Isto significa que a garantia de qualidade
desempenha um papel crucial para nós.
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Quality Tested





máxima fiabilidade
baixa degradação
durabilidade otimizada
monitorização contínua
da gama

www.VDEinfo.com

ID. 40032587

NÍVEL 1

NÍVEL 3

ASSEGURAR O RENDIMENTO

QUALIDADE VDE TESTADA

Desde 2011, a garantia de rendimento
da Q CELLS garante resistência a uma
PID (degradação induzida por potencial),
tecnologias contra LID (degradação induzida
pela luz) e LeTID (degradação induzida pela
luz e temperatura elevada), que são garantidas
através de verificações semanais à produção.
Para proteção contra Hot-spots, as células
fotovoltaicas produzidas são testadas a 100 %.

O programa de "Qualidade VDE testada"
vai para além dos testes para a certificação
inicial IEC, por exemplo, duplicando o
número de testes de temperatura alternada.
Adicionalmente, os testes repetidos
mensalmente garantem uma qualidade
consistente.

QUALIDADE TESTADA

Melhor
desempenho

NÍVEL 2
TESTES ÚNICOS DE CERTIFICAÇÃO

NÍVEL 4

O segundo nível inclui testes internacionais
para certificação inicial, por exemplo, de
acordo com as normas IEC, CSA / UL, MCS,
JET e Kemco. Garantem a segurança elétrica e
a construção dos módulos de acordo com as
normas internacionais.
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Qualidade

PROGRAMA DE QUALIDADE DA Q CELLS
O programa interno de qualidade da
Q CELLS garante que todos os produtos
cumprem com os mais elevados padrões
da nossa empresa. São depois efetuados
testes adicionais conforme requerido pela
VDE: p. ex.: três vezes mais ciclos no teste
de humidade/congelação. A inspeção EL de
elevada resolução a 100 % é uma referência na
Q CELLS.

No cartão de pontuação da fiabilidade do
módulo FV publicado em 2020, a DNV GL &
PVEL confirmou que os módulos da Q CELLS
foram premiados com o estatuto de "Melhor
desempenho" durante cinco anos consecutivos.

Qualidade
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TECNOLOGIA DE
CÉLULAS Q.ANTUM
MENORES CUSTOS DE
GERAÇÃO DE ENERGIA
E RENDIMENTOS MAIS
ELEVADOS

O resultado é que apenas uma coisa importa: Quanta eletricidade é
produzida pelo seu sistema FV num dia e quanta é produzida ao longo de
um ano - e com que custos. A Q.ANTUM otimiza a tecnologia inovadora
e acessível de silício cristalino em termos de custos para proporcionar
a melhor relação preço / desempenho. A combinação de alta eficiência,
classes de elevada potência e rendimentos otimizados em condições
reais, garantem-lhe um negócio lucrativo com o sol.

TECNOLOGIA INOVADORA

Prémio
Intersolar
RENDIMENTO

Q.ANTUM À FRENTE – MAIS RENDIMENTO. MAIS LUCROS.

Para os nossos módulos
fotovoltaicos inovadores
Q.PEAK RSF L-G4.2 e
Q.PEAK DUO-G5

Rendimento do
módulo solar Q CELLS
de 395 Wp com a
Q.ANTUM Technology

Produção 15 % maior

Rendimento de um
módulo padrão
de 345 Wp

Melhor desempenho
com pouca luz

Manhã
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Melhor comportamento
térmico

Qualidade

Meio-dia

Qualidade

Noite
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TECNOLOGIA
DE CÉLULAS Q.ANTUM
MAIS LUZ.
MAIS DESEMPENHO.
MAIS ELETRICIDADE.

A Q.ANTUM combina as melhores características de todas as tecnologias de células conhecidas para alcançar um elevado desempenho em
condições reais e com um baixo custo de energia (LCOE). A parte de
trás das células fotovoltaicas Q.ANTUM está revestida com um nanorrevestimento especial, que funciona como um espelho doméstico convencional. A luz do sol anteriormente não utilizada é refletida de volta à
célula para gerar mais eletricidade. Isto melhora as propriedades elétricas e melhora significativamente a eficiência.

PRINCÍPIO FUNCIONAL POR TRÁS DA
TECNOLOGIA DE CÉLULAS Q.ANTUM

Contacto
traseiro de
alumínio

Silício

Contacto
traseiro de
alumínio

Power
Reflector
Silício

PT
Células fotovoltaicas cristalinas padrão

Célula fotovoltaica cristalina padrão
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Células fotovoltaicas cristalinas Q.ANTUM

Célula fotovoltaica Q.ANTUM

Tecnologia

Tecnologia
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Q.ANTUM DUO Z TECHNOLOGY
INDUBITAVELMENTE EFICIENTE

1

TECNOLOGIA
PADRÃO
BUSBAR
Standard 44busbar
technology

TECNOLOGIA
AVANÇADA
12 BUSBAR
Advanced
6 busbar
technology

TECNOLOGIA 12 BUSBAR
A distância reduzida entre os busbar e as vias
adicionais permite um aumento de 2 % no desempenho. Mais vias condutoras resultam num
fluxo de desempenho otimizado e em menores
perdas de resistência.
Wider distance between busbars

longer way for electrons
Maiorcauses
distância
entre busbar:
and higher resistance
Os eletrões têm que cobrir uma
distância mais longa, a resistência
é maior.

Shorter distance means less

resistance and better capture
Menor
distância: menos resisof excited electrons
tência e melhor absorção dos
eletrões excitados.
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TECNOLOGIA MEIA CÉLULA
As meias células reduzem para metade a
corrente nas próprias células. Em combinação com a disposição no módulo, que reduz
a distância que a energia tem que percorrer,
esta tecnologia permite um aumento de 3 % no
desempenho.

Duas meias células com 12
busbar proporcionam o mesmo
desempenho ou mesmo superior
do que uma célula completa com
24 busbar.

TECNOLOGIA
CONVENCIONAL

Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY
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GARANTIAS DE DESEMPENHO EXCECIONAL,
ELEVADA EFICIÊNCIA E DE PRIMEIRA CLASSE.
Os módulos fotovoltaicos Q CELLS com a Q.ANTUM DUO Z
Technology não só proporcionam um impressionante desempenho em condições reais, como garantias de desempenho
de primeira classe de 98 % no primeiro ano e um total de 86 %
após 25 anos. A Q.ANTUM DUO Z Technology combina a
nossa tecnologia de células Q.ANTUM com o inovador método
de separação de células DUO: A utilização de fios elétricos de
ligação redondos e interligação de células com intervalo zero
garantem a geração da energia não apenas em laboratório mas
também no funcionamento diário. A Q.ANTUM DUO Z aumenta
também a potência nominal e melhora a fiabilidade do módulo
graças à garantia de rendimento Q CELLS que consiste em Anti

PID, Anti LID / LeTID, bem como Hot-Spot Protect e TraQTM.
Com mais de 23 GW de células fotovoltaicas Q.ANTUM produzidas, apenas a Q CELLS possui a experiência e os conhecimentos para impulsionar o desenvolvimento da tecnologia
de células e dos módulos e lançar novas tecnologias como a
Q.ANTUM DUO Z.

Tecnologia Q.ANTUM
+7 % de desempenho

Q.ANTUM DUO Z
Technology
+4 % de desempenho

Ligações de cabos elétricos
+2,5 % de desempenho

Desempenho Módulos
fotovoltaicos padrão

Tecnologia

Ribbon

100 % da largura da tira de solda
possui um efeito de sombra.

Wire

Menor largura e reflexão interna
reduzem o sombreamento em cerca
de 75 % no total.
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Tecnologia 12 busbar
+2 % de desempenho

Tecnologia meia célula
+3 % de desempenho
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LIGAÇÕES ELÉTRICAS
A utilização de fios elétricos em vez de tiras
planas de solda reduz a largura real bem como a
largura de sombra efetiva. É desta forma que a
sombra pode ser reduzida em 75 % e o desempenho melhorado em 2,5 %. Uma outra vantagem
dos fios elétricos redondos é que refletem a luz
de volta para o módulo.

LIGAÇÃO ELÉTRICA DA CÉLULA
COM INTERVALO ZERO
Reunimos os nossos conhecimentos da Q CELLS e
desenvolvemos uma interligação de células totalmente nova que nos permite minimizar os intervalos
entre as células fotovoltaicas Q.ANTUM. Menos
intervalos permitem mais células fotovoltaicas no
módulo, o qual, por sua vez, gera mais eletricidade
e aumenta o rendimento energético em 4 %.

Tecnologia de meia célula com
distância entre as células

Tecnologia

Os espaços não existentes entre
cada fila de células garantem uma
maior densidade de células.
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OS NOVOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Q.PEAK DUO-G9 PRESTAMOS ATENÇÃO A
TODOS OS PORMENORES

Poderá encontrar vídeos dos produtos no canal de YouTube da Q CELLS. Veja!

Os rebordos da estrutura mais planos evitam o
crescimento de musgo e a
acumulação de sujidade

Estrutura high-tech com 32 mm
para cargas de vento e neve até
4000 / 6000 Pa (IEC, UL)
Meias células Q.ANTUM DUO Z com tecnologia 12 busbar para um maior rendimento
por área a custos BOS mais baixos

Ligação de silicone fiável para uma
excelente estabilidade e durabilidade
As células independentes conectadas em
paralelo da metade superior e inferior do módulo garantem um maior rendimento no caso
de sombreamento parcial dos módulos
Vidro antirrefletor de elevada qualidade
para maior rendimento, aparência homogénea e estabilidade duradoura

Caixa de derivação otimizada para
um maior rendimento energético e
proteção contra a corrosão

Orifícios de drenagem idealmente
posicionados e de grandes dimensões protegem contra danos por
congelação

GARANTIA DE RENDIMENTO Q CELLS
• Anti PID Technology contra a diminuição
de potência devido à degradação induzida
por potencial
• Hot-Spot Protect, protege contra
o perigo de incêndio do módulo.
• Marcação a laser Tra.QTM para uma proteção
adicional contra falsificação
• Anti LID Technology contra a diminuição de
potência devido à degradação induzida pela luz
12

Módulos fotovoltaicos

As novas ligações com fios elétricos
redondos que são mais estreitas do que as
tiras de solda, aumentam a reflexão interna
e reduzem a sombra até 75 %

Parte traseira de elevada
qualidade para uma vedação
permanente

Fichas conectoras de elevada qualidade
com > 1200 mm de comprimento do cabo

Módulos fotovoltaicos
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SÉRIE DE MÓDULOS Q.PEAK DUO-G9
INDUBITAVELMENTE EFICIENTE
COM Q.ANTUM DUO Z TECHNOLOGY
A Q CELLS define novos padrões: Com a nova Q.ANTUM DUO Z Technology, a Q CELLS lança uma inovadora
interligação entre células que não necessita de intervalos em cada fila de células. Combinada com a tecnologia de células Q.ANTUM, líder no mercado, os nossos módulos fotovoltaicos Q.PEAK DUO-G9 alcançam uma
produção máxima e garantem assim, um aumento no rendimento do seu sistema FV. Beneficie da eletricidade
verde a baixo custo e de um produto de excelente qualidade!

Q.PEAK DUO XL-G9
Módulo de 156 meias células

Q.PEAK DUO BLK-G9
Módulo de 120 meias células
Potência: 345 Wp
Eficiência: 20,3 %
Peso: 17,5 kg

Q.PEAK DUO ML-G9
Módulo de 132 meias células

Potência: 465 Wp
Eficiência: 21,1 %
Peso: 25,5 kg

Potência: 395 Wp
Eficiência: 21,1 %
Peso: 19,5 kg

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS COM Q.ANTUM DUO Z TECHNOLOGY
O Q.PEAK DUO ML-G9 está perfeitamente adaptado para
cumprir com os requisitos de residências privadas bem
como de edifícios industriais e comerciais: Rendimentos
mais elevados em áreas limitadas. O desejo de estética de
elevada qualidade no telhado da casa é também cumprido:
O nosso Q.PEAK DUO BLK-G9 num design totalmente
preto ajuda o seu telhado a gerar eletricidade verde mais
barata mantendo uma aparência excelente. Para centrais de
produção de maior dimensão e centrais em campo aberto

disponibilizamos o Q.PEAK DUO XL-G9 com uma potência
até 465 Wp por módulo fotovoltaico para permitir custos mais
baixos de geração de energia. Todos os módulos da série
Q.PEAK DUO-G9 possuem uma inovadora interligação de
células com 12 fios elétricos redondos que garantem um menor
sombreamento das células. e menor resistência interna. O
resultado: O avançado módulo fotovoltaico monocristalino da
Q CELLS.

A SOLUÇÃO IDEAL PARA
Montagem em
telhados residenciais

Montagem em
telhados de edifícios
comerciais / industriais

Também disponível como
Q.PEAK DUO BLK-G9+
com garantia de 25 anos do
produto e desempenho

Também disponível como
Q.PEAK DUO ML-G9+
com garantia de 25 anos do
produto e desempenho

Centrais de energia
solar instaladas no solo

Q.PEAK DUO BLK-G9
Q.PEAK DUO ML-G9
Q.PEAK DUO XL-G9

OS BENEFÍCIOS

Rendimento ideal em todas as
condições climatéricas graças
ao excelente desempenho
com baixa luminosidade e
temperatura baixa (−0,35 % / K)
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Elevada estabilidade: testado para cargas de vento até
4000 Pa e cargas de neve até
6000 Pa

Módulos fotovoltaicos monocristalinos

A Q.ANTUM DUO Z
Technology com uma disposição celular perfeita melhora
a eficiência do módulo até
21,1 %

Os módulos fotovoltaicos
Q CELLS são fornecidos com
uma garantia do produto de
até 25 anos e uma garantia de
desempenho linear de 25 anos

Módulos fotovoltaicos monocristalinos
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SÉRIE DE MÓDULOS Q.PEAK DUO-G8
MÁXIMA PERFORMANCE
E EXCELENTE EFICIÊNCIA
Os módulos fotovoltaicos Q.PEAK DUO-G8 da Q CELLS destacam-se pela sua impressionante aparência e
geração mais recente da Q.ANTUM DUO Technology inovadora com uma produção por área excecionalmente elevada e uma excelente eficiência do módulo.

Q.PEAK DUO L-G8
Módulo de 144 meias células
Q.PEAK DUO-G8
Módulo de 120 meias células

Q.PEAK DUO BLK-G8
Módulo de 120 meias células

Potência: 360 WP
Eficiência: 20,4 %
Peso: 19,9 kg

Potência: 350 WP
Eficiência: 19,8 %
Peso: 19,9 kg

Potência: 435 WP
Eficiência: 20,5 %
Peso: 24,5 kg

Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY MONOCRISTALINO
A série de módulos Q.PEAK DUO-G8 são os nossos módulos fotovoltaicos monocristalinos com classes de excelente
desempenho e uma eficiência de até 20,5 %. Graças à mais
recente geração do conceito de células sem rival,
Q.ANTUM DUO, o módulo fotovoltaico Q.PEAK DUO-G8 proporciona resultados únicos elevados numa superfície pequena.
Para este fim, as meias células são combinadas com um excelente design de circuito e 12 busbar. As meias células pretas
da série de módulos Q.PEAK DUO-G8 conferem, mesmo aos
edifícios mais exclusivos, uma elegância estética. A Q CELLS

Anti LID Technology evita a degradação ligeira induzida (LID),
que pode reduzir drástica ou quase totalmente o rendimento
do sistema. Outras células fotovoltaicas monocristalinas convencionais perdem muito do seu desempenho inicial através do
isolamento. Os módulos fotovoltaicos Q.PEAK DUO-G8 evitam
esta situação com a Anti LID Technology. Os módulos fotovoltaicos Q.PEAK DUO-G8 estão também disponíveis como
Q.PEAK DUO BLK-G8 especialmente estético e totalmente
preto e na versão L, com 144 meias células, o
Q.PEAK DUO L-G8 para espaços abertos.

A SOLUÇÃO IDEAL PARA
Montagem em
telhados residenciais

Montagem em
telhados de edifícios
comerciais / industriais

Centrais de energia
solar instaladas no solo

Também disponível como
Q.PEAK DUO-G8+
com garantia de 25 anos do
produto e desempenho

Também disponível como
Q.PEAK DUO BLK-G8+
com garantia de 25 anos do
produto e desempenho

Q.PEAK DUO-G8
Q.PEAK DUO BLK-G8
Q.PEAK DUO L-G8

OS BENEFÍCIOS

Rendimento ideal em todas as
condições climatéricas graças
ao excelente desempenho
com baixa luminosidade e
temperatura baixa (−0,35 % / K)
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Elevada estabilidade: testada para cargas de vento até
4000 Pa e cargas de neve até
5400 Pa

Módulos fotovoltaicos monocristalinos

As células independentes
conectadas em paralelo da
metade superior e inferior do
módulo garantem um maior
rendimento no caso de sombreamento parcial

Os módulos fotovoltaicos
Q CELLS são fornecidos com
uma garantia do produto de
até 12 anos e uma garantia de
desempenho linear de 25 anos

Módulos fotovoltaicos monocristalinos
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SÉRIE DE MÓDULOS Q.PEAK DUO-G7
EXCELENTE EFICIÊNCIA E INOVAÇÃO
Para além da sua eficiência excecionalmente elevada - graças à sua inovadora Q.ANTUM DUO Technology –
o módulo fotovoltaico Q.PEAK DUO-G7 da Q CELLS também se destaca pela sua aparência elegante.
Q.PEAK DUO L-G7
Módulo de 144 meias células

Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY MONOCRISTALINO
A série de módulos Q.PEAK DUO-G7 são os nossos módulos fotovoltaicos monocristalinos com classes de excelente
desempenho e uma eficiência excelente de até 20,3 %. Os
módulos fotovoltaicos Q.PEAK DUO-G7 proporcionam rendimentos excelentes e fiáveis graças à nova geração do do
conceito, sem rival, de células fotovoltaicas Q.ANTUM DUO,
agora combinada com um excelente design de circuito e
com 12 busbar. As meias células pretas Q.ANTUM DUO nas
séries de módulos Q.PEAK DUO-G7 conferem uma aparência
elegante mesmo ao edifício mais exclusivo. A nossa garantia de
rendimento Q CELLS garante uma produção fiável de eletricidade durante todo o ciclo de vida útil da sua instalação solar.

Q.PEAK DUO-G7
Módulo de 120 meias células

Q.PEAK DUO BLK-G7
Módulo de 120 meias células

Potência: 335 Wp
Eficiência: 20,2 %
Peso: 18,7 kg

Potência: 325 Wp
Eficiência: 19,6 %
Peso: 18,7 kg

Potência: 405 Wp
Eficiência: 20,3 %
Peso: 23 kg

Graças à Anti LID Technology integrada da Q CELLS que evita
a degradação ligeira induzida (LID), que pode reduzir drástica
ou quase totalmente o rendimento do sistema, os módulos
fotovoltaicos Q.PEAK DUO-G7 eliminam as quebras de rendimento. Por contraste, os módulos fotovoltaicos monocristalinos
convencionais sem a Anti LID Technology perdem muita da sua
energia inicial através do isolamento normal. Os módulos fotovoltaicos Q.PEAK DUO-G7 estão também disponíveis como
Q.PEAK DUO BLK-G7 especialmente estético e totalmente
preto e na versão L, de 144 meias células, Q.PEAK DUO L-G7
para espaços abertos.

A SOLUÇÃO IDEAL PARA
Montagem em
telhados residenciais

Montagem em
telhados de edifícios
comerciais / industriais

Centrais de energia
solar instaladas no solo

Q.PEAK DUO-G7
Q.PEAK DUO BLK-G7
Q.PEAK DUO L-G7

OS BENEFÍCIOS

Rendimento ideal em todas as
condições climatéricas graças
ao excelente desempenho
com baixa luminosidade e
temperatura baixa (−0,35 % / K)
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Elevada estabilidade: testada para cargas de vento até
4000 Pa e cargas de neve até
5400 Pa

Módulos fotovoltaicos monocristalinos

As células independentes
conectadas em paralelo da
metade superior e inferior do
módulo garantem um maior
rendimento no caso de sombreamento parcial

Os módulos fotovoltaicos
Q CELLS são fornecidos com
uma garantia do produto de
até 12 anos e uma garantia de
desempenho linear de 25 anos

Módulos fotovoltaicos monocristalinos
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SÉRIE DE MÓDULOS Q.PEAK DUO-G6
RENDIMENTO MÁXIMO PERMANENTE
A série dos módulos Q.PEAK DUO-G6 da Q CELLS é impressionante graças à
Q.ANTUM DUO Technology inovadora com uma produção do módulo particularmente elevada.
Q.PEAK DUO L-G6
Módulo de 144 meias células
Q.PEAK DUO-G6
Módulo de 120 meias células

Q.PEAK DUO BLK-G6
Módulo de 120 meias células

Potência: 360 Wp
Eficiência: 20,1 %
Peso: 19,9 kg

Potência: 345 Wp
Eficiência: 19,5 %
Peso: 19,9 kg

Potência: 425 Wp
Eficiência: 20,1 %
Peso: 24,5 kg

Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY MONOCRISTALINO
A nossa série de módulos Q.PEAK DUO-G6 inclui os módulos fotovoltaicos monocristalinos com classes de desempenho e uma eficiência de até 20,1 %. A série dos módulos
Q.PEAK DUO-G6 proporciona rendimentos mais elevados
por área de superfície graças ao conceito de célula fotovoltaica sem igual Q.ANTUM DUO no qual as meias células são
combinadas com um design avançado do circuito e 6 busbar.
A garantia de rendimento Q CELLS integrada garante uma
produção fiável de eletricidade durante todo o ciclo de vida
útil da sua instalação solar. Também inclui a Q CELLS Anti LID
Technology que evita a degradação induzida pela luz (LID),

que pode reduzir drástica ou quase totalmente o rendimento
do sistema. Por contraste, os módulos fotovoltaicos convencionais sem a Anti LID Technology perdem muita da sua
energia inicial através do isolamento. Os módulos fotovoltaicos
Q.PEAK DUO-G6 evitam esta condição através do sistema
de garantia de rendimento Q CELLS. Os módulos fotovoltaicos Q.PEAK DUO-G6 estão também disponíveis como
Q.PEAK DUO BLK-G6 especialmente estético e totalmente
preto e na versão L, de 144 meias células, Q.PEAK DUO L-G6
para espaços abertos.

A SOLUÇÃO IDEAL PARA
Montagem em
telhados residenciais

Montagem em
telhados de edifícios
comerciais / industriais

Centrais de energia
solar instaladas no solo

Também disponível como
Q.PEAK DUO-G6+
com garantia de 25 anos do
produto e desempenho

Também disponível como
Q.PEAK DUO BLK-G6+
com garantia de 25 anos do
produto e desempenho

Q.PEAK DUO-G6
Q.PEAK DUO BLK-G6
Q.PEAK DUO L-G6

OS BENEFÍCIOS

Rendimento ideal em todas as
condições climatéricas graças
ao excelente desempenho
com baixa luminosidade e
temperatura baixa (−0,36 % / K)
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Elevada estabilidade: testada para cargas de vento até
4000 Pa e cargas de neve até
5400 Pa

Módulos fotovoltaicos monocristalinos

As células independentes
conectadas em paralelo da
metade superior e inferior do
módulo garantem um maior
rendimento no caso de sombreamento parcial

Os módulos fotovoltaicos
Q CELLS são fornecidos com
uma garantia do produto de
até 12 anos e uma garantia de
desempenho linear de 25 anos

Módulos fotovoltaicos monocristalinos
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SÉRIE DE MÓDULOS Q.PEAK DUO-G5
REVOLUCIONÁRIO E PREMIADO
A série dos módulos Q.PEAK DUO-G5 da Q CELLS distingue-se pela sua inovadora Q.ANTUM DUO Technology,
proporcionando um excecional rendimento elevado numa pequena superfície. Vencedor do prestigiado
Prémio Intersolar, bem como o Prémio Solar + Power representando um claro reconhecimento desta excelência.
Q.PEAK DUO L-G5
Módulo de 144 meias células
Q.PEAK DUO-G5
Módulo de 120 meias células

Q.PEAK DUO BLK-G5
Módulo de 120 meias células

Potência: 335 Wp
Eficiência: até 20,2 %
Peso: 18,7 kg

Potência: 325 Wp
Eficiência: até 19,6 %
Peso: 18,7 kg

Potência: 400 Wp
Eficiência: até 20,1 %
Peso: 23 kg

Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY MONOCRISTALINO
O módulo fotovoltaico monocristalino Q.PEAK DUO-G5 proporciona excelentes rendimentos em superfícies mais pequenas graças às classes de energia elevada e a uma eficiência de
até 20,2 %. Isto é possível devido ao conceito inigualável de
célula fotovoltaica Q.ANTUM DUO, que combina meias células
com um design avançado do circuito e 6 busbar. A garantia de
rendimento Q CELLS integrada garante uma produção fiável de
eletricidade durante todo o ciclo de vida útil da sua instalação
solar. Também inclui a Q CELLS Anti LID Technology que evita
a degradação induzida pela luz (LID). que pode reduzir drástica

ou quase totalmente o rendimento do sistema. Por contraste,
os módulos fotovoltaicos monocristalinos convencionais sem a
Anti LID Technology perdem muita da sua energia inicial através do isolamento. Os módulos fotovoltaicos Q.PEAK DUO-G5 evitam esta condição através do sistema de garantia de
rendimento Q CELLS. Os módulos fotovoltaicos Q.PEAK DUO-G5 estão também disponíveis como Q.PEAK DUO BLK-G5
especialmente estético, totalmente preto e na versão L, de 144
meias células, Q.PEAK DUO L-G5 para espaços abertos.

A SOLUÇÃO IDEAL PARA
Montagem em
telhados residenciais

Montagem em
telhados de edifícios
comerciais / industriais

Centrais de energia
solar instaladas no solo

Q.PEAK DUO-G5
Q.PEAK DUO BLK-G5
Q.PEAK DUO L-G5

OS BENEFÍCIOS

Rendimento ideal em todas as
condições climatéricas graças
ao excelente desempenho
com baixa luminosidade e
temperatura baixa (−0,36 % / K)
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Elevada estabilidade: testada para cargas de vento até
4000 Pa e cargas de neve até
5400 Pa

Módulos fotovoltaicos monocristalinos

As células independentes
conectadas em paralelo da
metade superior e inferior do
módulo garantem um maior
rendimento no caso de sombreamento parcial

Os módulos fotovoltaicos
Q CELLS são fornecidos com
uma garantia do produto de
até 12 anos e uma garantia de
desempenho linear de 25 anos

Módulos fotovoltaicos monocristalinos
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Q.MOUNT
O SISTEMA DE MONTAGEM VERSÁTIL
PARA TELHADOS INCLINADOS

Q.FLAT-G5
O SISTEMA RÁPIDO E
FIÁVEL PARA TELHADOS PLANOS

Instalação rápida e simples em telhados inclinados.

Instalação com menos fases de trabalho e em menos tempo graças ao mecanismo dobrável descomplicado.

VÁRIAS POTENCIAIS APLICAÇÕES
Devido às diferentes formas dos telhados e materiais para
telhados, os telhados inclinados representam um desafio
especial quando se instala um sistema fotovoltaico. Seja em
telhados clássicos, chapas onduladas, chapas trapezoidais ou
telhados com costura de metal: O Q.MOUNT inclui elementos
fáceis de instalar para uma instalação rápida, eficiente e segura dos sistemas fotovoltaicos em telhados inclinados.
INSTALAÇÃO RÁPIDA E SIMPLES
Tipos diferentes de telhados requerem requisitos bastante
diferentes para a instalação de um sistema fotovoltaico. Não
importa qual a instalação paralela ao telhado que vai ser executada: Com os componentes modulares da nossa subestrutura Q.MOUNT, a instalação é rápida, simples e acessível em
termos de custos.
OS BENEFÍCIOS:
• O Q.MOUNT é adequado para todos
os tipos comuns de telhados inclinados
• Componentes de elevada qualidade e duráveis
• Instalação rápida e segura
• Planeamento direto do sistema fotovoltaico e
componentes com o ROOFTOP PLANNER da Q CELLS.
24
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SELEÇÃO EXTENSIVA DE COMPONENTES
O sistema Q.MOUNT da Q CELLS permite uma seleção
extensiva dos elementos de montagem, os quais são personalizados à respetiva superfície do telhado. Todos os componentes Q.MOUNT são fabricados a partir de materiais de elevada
qualidade, resistentes à corrosão, que são extremamente
duráveis e desenvolvidos para uma vida útil longa. Utilizando
o ROOFTOP PLANNER da Q CELLS, o sistema pode ser projetado de forma rápida e simples, todos os componentes de
montagem necessários podem ser determinados num único
passo e é possível também verificar a viabilidade estrutural.
ADEQUADO PARA TODOS OS TIPOS
DE TELHADOS INCLINADOS STANDARD
O Q.MOUNT é o sistema ideal para instalações, em telhados
privados e comerciais, com módulos fotovoltaicos Q CELLS,
já que a disposição dos módulos e a subestrutura podem ser
facilmente planeados utilizando o ROOFTOP PLANNER da Q
CELLS e Q.MOUNT.

INSTALAÇÃO RÁPIDA
Os perfis base totalmente integrados com mecanismo
dobrável simples evitam uma pré-montagem trabalhosa
e reduzem a quantidade de trabalhos necessários.
APENAS UM PARAFUSO
O design inovador significa que cada módulo necessita
apenas de um parafuso para ser fixo.
MENOS COMPONENTES INDIVIDUAIS
O Q.FLAT-G5 é principalmente fornecido pré-montado e
inclui apenas um perfil base, um suporte de lastro e uma placa
de fixação final. Isto reduz os custos de armazenamento e de
logística, bem como a quantidade de trabalhos necessários no
telhado.
MENOS TRABALHOS DE MEDIÇÃO
Os suportes de lastro funcionam como um medidor da
distância entre os perfis base. Assim que o primeiro perfil base
seja alinhado, as distâncias aos perfis base seguintes resultam
na suspensão dos suportes de lastro. Não é necessário efetuar
outras medições.

AMIGO DO TELHADO
Graças à instalação, a tela do edifício é protegida sem
penetrar no revestimento do telhado. O lastro flutua acima da
superfície do telhado, evitando assim danos no revestimento
do telhado.
LASTRO
Diferentes tamanhos da pedra do lastro podem ser armazenados não apenas nas calhas pretendidas do lastro, mas também
diretamente nos perfis base.
RENDIMENTOS ELEVADOS
Os excelentes rendimentos são garantidos quase de forma
independente do alinhamento do sistema, permitindo um elevado grau de flexibilidade no design da instalação do telhado.
Com uma densidade energética significativamente superior
a 180 Wp/m2 em comparação com os sistemas padrão, o
Q.FLAT-G5 é a solução ideal para a produção de eletricidade
a baixo custo.

instalações no telhado
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SOLUÇÃO ESCALÁVEL
OS BENEFÍCIOS EM RESUMO

SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO
ESCALÁVEL

+

Q.HOME ESS HYB-G2
CONSUMO OTIMIZADO

DURABILIDADE ESCALÁVEL

DESIGN INTELIGENTE

Solução de armazenamento escalável de 4
kWh a 18,9 kWh, otimizada para a produção
específica de energia e consumo de energia.

Longa durabilidade com uma garantia do
produto de 10 anos e retenção de pelo menos
80 % da capacidade inicial da bateria após 10
anos. Tempos bastante reduzidos de carga e
elevada profundidade de descarga.

Design modular para uma instalação simples e
rápida, sistema controlado remotamente com
bateria de iões de lítio e carregador da bateria.

MANUTENÇÃO REMOTA
SIMPLES

SEGURANÇA

DESEMPENHO DO CICLO

Bateria de iões de lítio de elevada qualidade
da Samsung.

Desempenho do ciclo excecionalmente
elevado.

Manutenção simples do dispositivo devido
à função de deteção precoce da falha,
monitorização baseada na internet e uma rede
de assistência fiável.

		

		

+

O Q.HOME ESS HYB-G2* é a nossa solução de armazenamento escalável com inversor FV integrado
para sistemas fotovoltaicos privados.

Informação geral do
produto

Entrada CC (FV)

Saída CA
Rendimento energético
Bateria de
iões de lítio

Monitorização remota

Internet, móvel

Visor

Visor tátil TFT de 5" integrado

Função de energia de reserva

Função de energia de reserva após o tempo de comutação
(máx. 30 segundos), Funcionamento contínuo de 3 kW na segunda saída
(4,6 kW durante no máx. 10 minutos)

Sistema de gestão de energia

Integrado

Potência máx. de entrada

6,6 kWp (3,3 kWp por MPPT)

Número de séries (MPPT)

2 (2)

Desempenho

4,6 kW

Fase de alimentação / Fase de ligação

1/1

FV para rede (europeia)

95,5 %

Capacidade da bateria

4 / 8 / 12 kWh (4 kWh por módulo da bateria)
6,3 / 12,6 / 18,9 kWh (6,3 kWh por módulo da bateria)

Capacidade máx. de carga/capacidade
máx. de descarga

2 kW (um módulo de bateria), 3 kW (≥ dois módulos de bateria)/ 3 kW

É frequentemente mais económico armazenar você
mesmo a energia solar gerada e utilizá-la quando necessário, em vez de fornecer o excesso de eletricidade à
rede elétrica. Devido ao aumento dos custos de eletricidade, o consumo próprio de energia solar autoproduzida
faz sentido: Não poupa apenas dinheiro, mas contribui
também para um ambiente mais limpo. Os nossos sistemas de armazenamento de energia proporcionam uma
utilização a longo prazo e garantia de rendimento.

* As disponibilidades variam dependendo da região
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SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO
AC ACOPLADA
OS BENEFÍCIOS EM RESUMO

+

Q.HOME ESS AC-G2
ADAPTAÇÃO SIMPLES
+

O Q.HOME ESS AC-G2* é a nossa solução de armazenamento
de energia AC integrada para os sistemas fotovoltaicos existentes

539 mm × 1236 mm × 231 mm

Visor

LED: Bateria SOC, estado de ligação à rede, estado de serviço

Monitorização remota

Internet, móvel

Sistema de gestão de energia

Inclusiva e facilmente integrada

Dados da rede
Inversor

Potência recomendada

3 kW

Tensão recomendada / Intervalo de tensão recomendada

230 / 183 ~ 265 V

Dados da bateria
(corrente DC)

Bateria

Iões de lítio, níquel-manganês-cobalto

Tensão recomendada da bateria / Intervalo de tensão recomendada

48 / 42,0 ~ 58,5 VCC

Potência de saída

Potência aparente recomendada / Potência recomendada

2

Bateria de
iões de lítio

Capacidade da bateria

6,5 kWh

Corrente máx. de carga/corrente máx. de descarga

63 / 63 ACC

* As disponibilidades variam dependendo da região
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LONGA DURABILIDADE

DESIGN INTELIGENTE

A solução de armazenamento doméstica AC
desacoplada, para integração em instalações
solares novas e existentes. O sistema pode ser
diretamente ligado aos inversores FV.

Graças a uma garantia do produto de 10
anos e retenção de pelo menos 80 % da
capacidade inicial da bateria após 10 anos.

Design simples para uma instalação rápida e
simples, sistema com inversor AC e poderosa
bateria de iões de lítio.

GESTÃO INTEGRADA			
DA ENERGIA

SEGURANÇA

				FUNÇÃO DE ENERGIA			

DE RESERVA

O sistema integrado de gestão de energia
permite uma visão geral completa da
produção de energia e consumo interno.

Bateria de iões de lítio de elevada qualidade
com gestão integrada da bateria da
LG Chem.

Graças à função de energia de reserva
integrada, a eletricidade armazenada
na tomada de reserva de energia pode ser
também utilizada no caso de uma falha elétrica
(230 V / 9 A).

OS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS FIÁVEIS DE ELEVADO RENDIMENTO ADAPTAMSE ÀS SUAS NECESSIDADES DE ELETRICIDADE E AO TELHADO

Dimensões
Informação geral
do produto

CAPACIDADE OTIMIZADA

Tal como os telhados de uma casa são diferentes, também
as necessidades individuais de energia são diferentes numa
residência. Assim, disponibilizámos pacotes solares individualmente personalizados, nos quais poderá escolher entre

diferentes módulos fotovoltaicos de elevado rendimento, inversores ou armazenamento de energia solar: Otimize os seus
pacotes solares Q CELLS de acordo com as necessidades
dos seus clientes e respetiva taxa de autoconsumo.

EXEMPLO DE CÁLCULO PARA OS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS COM E SEM ARMAZENAMENTO DA ENERGIA
(COM Q.PEAK DUO-G8 360)
DIMENSÃO DA RESIDÊNCIA/
CONSUMO DE ENERGIA

DIMENSÃO
FV

ÁREA MÍNIMA DISPONÍVEL
DO TELHADO

CONSUMO PRÓPRIO SEM
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO

CONSUMO PRÓPRIO COM
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO

2 pessoas para 3200 kWh

5,4 kWp

26 m²

45 %

73 %

3 pessoas para 3800 kWh

6,5 kWp

32 m²

44 %

68 %

4 pessoas para 4400 kWh

7,9 kWp

39 m²

41 %

67 %

5 pessoas para 5000 kWh

8,6 kWp

43 m²

40 %

65 %

Sistemas de armazenamento de energia
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Q CELLS ROOFTOP PLANNER
PLANEAMENTO MAIS
SIMPLES DO SISTEMA
Disponibilizamos aos Q.PARTNERS uma solução de software - o Q CELLS ROOFTOP PLANNER que combina todas as fases de planeamento necessárias num único programa
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					INSERIR O ENDEREÇO –		
TUDO EM UM
E ESTÁ PRONTO A COMEÇAR

SELEÇÃO			
DOS COMPONENTES

A ferramenta de planeamento da Q CELLS
combina vários programas e torna mais
simples o seu planeamento. Poupe tempo e
recursos implementando todas as fases de
configuração num único programa.

Basta inserir o endereço da propriedade e
o telhado será visualizado instantaneamente
através do Google Maps. Após selecionar as
formas do telhado, as áreas da superfície são
automaticamente visualizadas - estas podem
ser expandidas ou reduzidas com apenas
alguns cliques. As zonas de carga de neve
e vento são automaticamente visualizadas
e poderão ser também posteriormente
pormenorizadas.

Após selecionar os módulos e a subestrutura,
é automaticamente efetuada uma atribuição
incluindo simulação de sombras e descrição
das cablagens. A visualização opcional em
3D é um outro destaque que com certeza irá
impressionar os seus clientes.

SIMULAÇÃO MAIS SIMPLES

TUDO O QUE NECESSITA

Após selecionar os inversores ou a solução de
armazenamento, pode aceder diretamente à
simulação, que deverá ter sido anteriormente
iniciada através do software PVsyst ou
PV*SOL com as informações meteorológicas
Meteonorm pré-selecionadas. A topografia
local, como montanhas, podem ser
consideradas de forma bastante simples.

Após concluir o projeto, é compilada uma
lista estruturada de todos os materiais de que
necessita, que poderá facilmente exportar
como um documento Excel ou relatório do
projeto em formato PDF.

Serviços
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FUNÇÕES INTELIGENTES
OS BENEFÍCIOS EM RESUMO

Q.HOME EDRIVE-G1
A ESTAÇÃO DE CARGA INTELIGENTE

CARREGAMENTO INTELIGENTE

INSTALAÇÃO CÓMODA

A ligação inteligente da Q.HOME EDRIVE-G1 ao câmbio do preço
da eletricidade torna possível para si o carregamento ecológico e
económico. O dispositivo informa sobre os encargos atuais, mostra o
histórico de carregamentos e possui um adaptador e deteção do cabo
tipo 2. É também possível pré-definir o tempo de carga com início e fim,
todos os dias.

O suporte de parede de desbloqueio rápido permite que a estação de
carga seja desmontada muito rapidamente. O interruptor RCD integrado
evita a adaptação FI Tipo B (RCCP) no sistema elétrico do edifício e
graças à classe de proteção IP54, a Q.HOME EDRIVE-G1 é adequada
para uma utilização permanente no exterior.

HARDWARE IMBATÍVEL

CONTROLO INTELIGENTE

A Q.HOME EDRIVE-G1 proporciona uma capacidade elevada de carga
de até 22 kW com uma ficha adequada tipo 2, é possível a ligação de
fichas tipo 1 com um adaptador. Adicionalmente, estão disponíveis
vários adaptadores para carregamentos monofásicos e multifásicos e
existe também a possibilidade de carregar na tomada doméstica. Está
integrado um bloqueio mecânico do cabo com o veículo e a estação de
carga requer a aprovação do proprietário.

A ligação à Q.HOME EDRIVE-G1 é realizada através da internet ou
diretamente através de um ponto de acesso, está disponível uma app
gratuita para configurações pormenorizadas. O acesso personalizado é
efetuado através de cartões RFID padrão ou chips; a personalização é
possível através de uma conta de utilizador com descrição do consumo
mensal e gestão do cartão RFID.

A Q.HOME EDRIVE-G1 permite-lhe poupar energia ligando
ao câmbio dos preços da eletricidade de uma forma ecológica e economicamente eficaz.

A Q.HOME EDRIVE-G1 proporciona não apenas os benefícios
de um carregador de elevada tecnologia mas também a opção
de carga móvel. E isto com o fornecimento funcional Premium
padrão. A estação de carga consegue realizar tudo o que uma
estação de carga instalada permanentemente consegue fazer,
mas é extremamente compacta e de utilização universal. A
Q.HOME EDRIVE-G1 permite-lhe carregar em qualquer local,
em qualquer tomada e quase todos os veículos elétricos. O
suporte de parede de desbloqueio rápido incluído no fornecimento garante mobilidade. Em casa, a estação de carga
pode ser confortavelmente ligada ao suporte de parede e
com um movimento do pulso, a Q.HOME EDRIVE-G1 torna-se

32

Soluções de energia

numa estação de carga móvel. Com a Q.HOME EDRIVE-G1
é possível carregar em qualquer local onde exista disponível
corrente alterna e trifásica. Graças à tomada integrada tipo 2
da estação de carga, a Q.HOME EDRIVE-G1 é extremamente
compacta, porque utiliza cabo tipo 2 disponível no veículo.
Adeus ao emaranhado de cabos. As nossas estações de carga
podem ser utilizadas em quase todos os veículos matriculados
no mercado europeu: por exemplo, Renault Zoe, Mercedes-Benz EQC, Nissan Leaf, Hyundai Ioniq, Kia Niro, eGolf, BMW
i3, todos os veículos Tesla, e claro também o Modelo 3. Só
necessitará desta estação de carga e poderá carregar qualquer
modelo elétrico de qualquer marca de veículos.

Serviços
Soluções de energia
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JUNTOS, ALCANÇAREMOS UMA LIDERANÇA IMBATÍVEL

Programa Premium
Sabia que no nosso Programa Premium todos os Q.PARTNERS
recolhem pontos de estatuto de diferentes áreas. Os nossos
melhores clientes recebem o estatuto Premium e desfrutam de
vários benefícios que ultrapassam em muito o serviço normal. O
seu representante comercial Q CELLS terá todo o prazer de lhe
fornecer uma explicação e discutir consigo o seu estatuto atual e
futuras oportunidades de desenvolvimento!

O NOSSO PROGRAMA Q.PARTNER
MAIS SERVIÇO, MAIS SUCESSO
Acredita nos nossos produtos e pretende mostrá-los? Gostaria de ser o
nosso embaixador da marca? Então escolha uma parceria com a Q CELLS e
torne-se no nosso Q.PARTNER.

Além de condições atrativas especiais para os nossos Q.PARTNERS, disponibilizamos aos nossos instaladores uma vasta gama de serviços atrativos e suporte
como parte de uma forte parceria. O nosso portal Q.PARTNER permite-lhe aceder centralmente a todas as ferramentas e serviços. Uma área de transferências
disponibiliza também conteúdos exclusivos para lidar com o seu projeto.

Software de planeamento extensivo

Contatos individuais

Portal online exclusivo

Serviço técnico ao cliente no local

Documentos comerciais profissionais

Formação de produto e online

Marketing individual e suporte comercial

Geração de leads

Preços atrativos

Consultas de produtos rápidas e diretas
Termos especiais de fornecimento

Como ser um Q.PARTNER

			
			

INTERESSADO/A?
Contacte-nos:
partner@q-cells.com
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NÓS PODEMOS
VISITÁ-LO/A

		
BENEFÍCIOS

O nosso representante comercial
terá todo o prazer em visitar a sua
empresa e estabelecer um acordo
de parceria consigo.

Aceda ao nosso portal Q.PARTNER
da Q CELLS e aos nossos materiais
de marketing e beneficie de
condições atrativas de aquisição e
entrega.

Serviços
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Q CELLS
A QUALIDADE ALEMÃ
COMBINADA COM A FORÇA
FINANCEIRA COREANA
Para a Q CELLS, os sistemas fotovoltaicos são mais do que um produto.
É a tecnologia principal para um fornecimento fiável, eficiente e sustentável de energia hoje e para as futuras gerações.

A Q CELLS é um dos maiores e mais reconhecidos fabricantes mundiais de
sistemas fotovoltaicos devido às suas células e módulos fotovoltaicos de elevada
qualidade e altamente eficientes. A sede da empresa está localizada em Seul,
Coreia do Sul (Sede Executiva Global) e em Thalheim, Alemanha (Sede para a
Tecnologia e Inovação), com produção na Coreia do Sul, EUA, Malásia e China.
A Q CELLS disponibiliza a gama completa de produtos e soluções fotovoltaicas.
Como subsidiária do Grupo Hanwha, com um fundo de maneio de mais de 185
mil milhões de dólares, a Q CELLS é um parceiro solar altamente respeitado
e financeiramente robusto para os nossos clientes em todo o mundo. A nossa
capacidade de produção de células fotovoltaicas de 9,6 GW (final de 2020)
torna-nos no maior fabricante de células fotovoltaicas e um dos maiores fabricantes de módulos fotovoltaicos do mundo. Possuímos uma classificação Bloomberg
Tier 1 e somos os principais fornecedores de módulos na BNEF.
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GRUPO HANWHA
VALOR ACRESCENTADO
NO NEGÓCIO SOLAR
O Grupo Hanwha está verticalmente integrado na cadeia de valor completa
do setor fotovoltaico - desde o silício às grandes centrais de energia solar.

Como parte do Grupo Hanwha, uma das sete maiores empresas da Coreia do
Sul, a Q CELLS pode confiar num parceiro forte com uma orgulhosa história de
68 anos. O Grupo está classificado no lugar 261 entre as 500 empresas mundiais
na Fortune Global e opera 351 redes em todo o mundo. No coração de tudo isto
está a nossa crença no Grupo e o nosso desejo de ter um papel de liderança num
futuro sustentável para a humanidade e para o planeta. Tudo o que cresce e floresce na Terra deve a sua existência à energia solar - uma fonte de energia limpa,
económica e infinita. Fiéis à nossa filosofia corporativa de dar e ganhar a confiança e lealdade, somos capazes de ir ao encontro das necessidades das pessoas
e das instituições em vários mercados. A nossa entrada no setor fotovoltaico em
2010 foi uma consequência natural desta missão, permitindo-nos disponibilizar
uma gama líder mundial de produtos e serviços solares sustentáveis para as
gerações futuras.
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RENDIMENTOS EM 2020 (E)

FUNDADA EM

56,6 MILHÕES USD

1952

ATIVOS

FORTUNE® GLOBAL 500 RANK

178,4 MILHÕES USD

261
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