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Szanowny Kliencie,

Każdego dnia poddajesz nasze produkty surowym testom 
praktycznym, dlatego też Twoje potrzeby i wymogi są dla nas 
najważniejsze. Pragniemy wspomóc Cię w działaniach i zapew-
nić Twoim klientom najlepsze produkty oraz usługi.

W katalogu produktów Q CELLS znajdziesz wszystko, co 
potrzebne do pomyślnej współpracy z klientami wraz z naszymi 
wydajnymi i wyśmienitymi modułami fotowoltaicznymi. Stosow-
ne komponenty systemowe, takie jak konstrukcje wsporcze, 
skalowalne rozwiązania akumulatorów magazynujących energię 
elektryczną oraz oprogramowanie do inteligentnego zarządza-
nia energią.

Q CELLS to centralny dostawca wszystkich produktów i usług 
z zakresu fotowoltaiki, zaś nasi Q PARTNERS odgrywają ważną 
rolę: zapewniają niezawodną instalację naszych produktów.

Jako Q.PARTNER korzystasz z szerokiej gamy usług, którą 
możesz zaimponować klientom. Zarówno w zakresie wsparcia 
działań marketingowych, dostarczania wszystkich komponen-
tów bezpośrednio na miejsce instalacji lub pomocy w pozyski-
waniu klientów – jako Q.PARTNER z pewnością zaimponujesz 
swoim klientom! Na www.q-cells.eu możesz zapoznać się 
z naszym bieżącym programem Q.PARTNER.

Życzymy miłego przeglądania i liczymy na Twoje zamówienia.

KLIENT JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY
PRAGNIEMY TWOJEGO SUKCESU
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MODUŁY FOTOWOLTAICZNE 
Q CELLS CZTERY POZIOMY
JAKOŚCI
Wysoka jakość wiąże się z tym, że nasze produkty cechują się długą trwałością
użytkową oraz niezrównanymi właściwościami technicznymi.
Oznacza to, że zapewnienie jakości ma dla nas kluczowe znaczenie.

www.VDEinfo.com
ID. 40032587

PL

Quality Tested
wysoka niezawodniść
nieznaczna degradacja
optymalna żywotność
stała kontrola produktu
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POTWIERDZONA JAKOŚĆ

Najlepsze
parametry

W rankingu niezawodności modułów 
fotowoltaicznych opublikowanym w roku 2020, 
DNV GL & PVEL potwierdził, iż moduły Q CELLS 
były nagradzane w kategorii „Najlepsze parametry” 
przez pięć kolejnych lat.

POZIOM 1
GWARANCJA UZYSKU

Począwszy od 2011 roku, gwarancja 
uzysku Q CELLS, stanowi potwierdzenie 
odporności na PID (degradację indukowaną 
potencjałem) oraz zastosowanie 
technologii przeciwdziałającej LID 
(degradacji indukowanej światłem) oraz 
LeTID (degradacji indukowanej światłem i 
podwyższoną temperaturą), co jest możliwe 
dzięki cotygodniowej kontroli produkcji. 
Wyprodukowane ogniwa solarne są w 100 % 
sprawdzane, by wyeliminować hot spoty.

POZIOM 2
JEDNORAZOWE TESTY CERTYFIKACYJNE

Drugi poziom obejmuje międzynarodowe 
wstępne badania certyfikacyjne, np. zgodne 
ze standardami IEC, CSA / UL, MCS, JET 
i Kemco. Gwarantują one bezpieczeństwo 
elektryczne oraz budowę modułów zgodną 
z międzynarodowymi normami.

POZIOM 3
VDE QUALITY TESTED

Program „VDE Quality Tested” (Test jakości 
VDE) wykracza poza testy do wstępnej 
certyfikacji IEC, np. w postaci podwójnie 
przemiennych testów temperaturowych. 
Ponadto, comiesięczne badania 
powtarzalności gwarantują stałą jakość.

POZIOM 4
PROGRAM JAKOŚCI Q CELLS

Wewnętrzny program jakości Q CELLS 
zapewnia, że wszystkie produkty spełniają 
najwyższe normy naszej firmy. Następnie 
wykonywane są dodatkowe testy wymagane 
przez VDE, np. 3 dodatkowe cykle badania 
odporności na wilgoć / zamarzanie. 100 % 
kontrola EL z wysoką rozdzielczością stanowi 
standard w Q CELLS.
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INNOWACYJNA 
TECHNOLOGIA

Nagroda 
Intersolar

Dla naszych innowacyjnych 
modułów solarnych
Q.PEAK RSF L-G4.2 oraz
Q.PEAK DUO-G5

TECHNOLOGIA
OGNIW Q.ANTUM
NIŻSZY KOSZT 
WYTWARZANIA MOCY 
ORAZ WYŻSZY UZYSK

Najważniejsze jest to, że liczy się tylko jedno: jak dużo elektryczności 
wytwarza Twój system fotowoltaiczny w ciągu dnia oraz w ujęciu rocz-
nym – a także przy jakich kosztach. Q.ANTUM optymalizuje innowacyjną, 
oszczędną krystaliczną technologię krzemową, aby zaoferować możliwie 
najlepszy stosunek ceny do wydajności. Połączenie klas dużej mocy i wy-
dajności oraz zoptymalizowanych uzysków w warunkach rzeczywistych 
gwarantuje korzyści z użytkowania energii słonecznej.

WPROWADZENIE Q.ANTUM – WIĘKSZY UZYSK. WIĘKSZY ZYSK.
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Południe WieczórRano

Lepsze zachowanie przy
wysokiej temperaturze

15 % więcej mocy

Lepsza wydajność przy
niskim nasłonecznieniu

Uzysk energii modułu
standardowego 345 Wp

Uzysk energii modułu
fotowoltaicznego 
Q CELLS 395 Wp

z Q.ANTUM Technology
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Q.ANTUM łączy najlepsze cechy wszystkich dostępnych technologii 
ogniw, aby uzyskać dużą wydajność w warunkach rzeczywistych przy 
niskim koszcie energii elektrycznej (LCOE). Tylna powierzchnia ogniw 
Q.ANTUM jest pokryta specjalną nanopowłoką, która działa jak zwykłe 
lustro w domu. Uprzednio niewykorzystane promienie światła są odbijane 
z powrotem do ogniwa w celu wytworzenia dodatkowej energii elek-
trycznej. Usprawnia to właściwości elektryczne oraz istotnie zwiększa 
wydajność.

Q.ANTUM
TECHNOLOGIA OGNIW
WIĘCEJ ŚWIATŁA.
WIĘCEJ MOCY.
WIĘCEJ ELEKTRYCZNOŚCI.

ZASADA DZIAŁANIA TECHNOLOGII 
OGNIW Q.ANTUM 

Standardowe ogniwo Ogniwo Q.ANTUM

Krystaliczne standardowe ogniwa solarne Krystaliczne Q.ANTUM ogniwa solarne

Power
ReflectorAluminiowa 

tylna strona 
kontaktowa

Krzem

Aluminiowa 
tylna strona 
kontaktowa

Krzem

ES
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TECHNOLOGIA Q.ANTUM DUO Z
BEZKOMPROMISOWO WYDAJNY

ZMIANA PRZEKROJU PRZEWODÓW
Zastosowanie okrągłych przewodów ( zamiast 
płaskich) zmniejsza o 75 % rzeczywistą po-
wierzchnię zacienienia oraz wzrost wydajności 
o 2,5 %.Kolejną zaletą okrągłych przewodów 
jest to, że odbijają światło z powrotem do 
modułu.

Wire
Ribbon

Q.ANTUM DUO TECHNOLOGYKONWENCJONALNA 
TECHNOLOGIA

Mniejsza szerokość i wewnętrzne odbicie 
ograniczają zacienienie łącznie o 75 %

100 % szerokości płaskiego 
przewodu powoduje zacienienie.

Dwa półogniwa z 12 szynami 
mają taką samą, a nawet większą 
wydajność w porównaniu z pełnym 
ogniwem z 24 szynami.

Większe odstępy pomiędzy 
szynami. Elektrony muszą pokonać 
większą odległość, zwiększa się 
rezystancja.

Mniejszy odstęp: mniejsza rezy-
stancja i lepsze przechwytywa-
nie elektronów wzbudzonych.

STANDARDOWA 
TECHNOLOGIA 4 SZYN

ZAAWANSOWANA 
TECHNOLOGIA 12 SZYN 

TECHNOLOGIA 12 SZYN
Zmniejszona odległość pomiędzy szynami 
oraz dodatkowe ścieżki zapewniają 2 % wzrost 
wydajności. Więcej ścieżek przewodzących 
zapewnia zoptymalizowany przepływ energii i 
tym samym zmniejszenie strat na rezystancji.

1

TECHNOLOGIA PÓŁOGNIW
Półogniwa zmniejszają o połowę prąd w sa-
mych ogniwach. W połączeniu z modułowym 
układem, zmniejsza się odległość jaką muszą 
pokonać elektrony. Ta technologia umożliwia 
3 % wzrost wydajności.

2

3

Advanced 6 busbar technology

Wider distance between busbars 
causes longer way for electrons 
and higher resistance

Standard 4 busbar technology

Shorter distance means less 
resistance and better capture 
of excited electrons

WZAJEMNE POŁĄCZENIE 
OGNIW BEZ ODSTĘPÓW
Skupiliśmy naszą wiedzę technologiczną Q CELLS 
i opracowaliśmy nowy układ połączeń ogniw, który 
pozwala na zminimalizowanie odstępów pomiędzy 
ogniwami Q.ANTUM. Mniejsze odstępy pozwalają 
na umieszczenie więcej ogniw w module, co z kolei 
przekłada się na wzrost wytwarzanej elektryczno-
ści oraz wydajności o 4 %.

4

Pomijalne odstępy między 
poszczególnymi rzędami ogniw 
zapewniają większą ich gęstość 
w module.

Technologia półogniw z odstępem 
między ogniwami

WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ, WYSOKA
SPRAWNOŚĆ ORAZ GWARANCJA NAJWYŻSZEJ KLASY. 
 
Moduły fotowoltaiczne firmy Q CELLS korzystające z techno-
logii Q.ANTUM DUO Z nie tylko oferują imponującą wydajność 
w warunkach rzeczywistych, ale również najlepsze w swojej 
klasie warunki gwarancji obejmujące 98 % w pierwszym roku  i 
całe 86 % po 25 latach. Technologia Q.ANTUM DUO Z łączy 
technologię ogniw Q.ANTUM z innowacyjną metodą separacji 
ogniw DUO: Zastosowanie okrągłych przewodów łączących 
oraz łączenie ogniw bez odstępów zapewnia wyższy współ-
czynnik wytwarzania mocy nie tylko w warunkach laborato-
ryjnych, lecz także w codziennej pracy. Q.ANTUM DUO Z 
zwiększa także moc znamionową i usprawnia niezawodność 
modułu dzięki zabezpieczeniu uzysku Q CELLS Yield, składa-

  

Moc Standardowy 
moduł fotowoltaiczny

Q.ANTUM Technology 
+7 % mocy

Technologia 12 szyn 
+2 % mocy

Połączenia przewodowe
+2,5 % mocy

Technologia półogniw
+3 % mocy

Q.ANTUM DUO Z
Technology
+4 % mocy

jącego się z technologii Anti PID, Anti LID / LeTID, a także Hot-
-Spot Protect oraz TraQTM. Biorąc pod uwagę wdrożenie ogniw 
fotowoltaicznych Q.ANTUM o mocy ponad 23 GW, tylko firma 
Q CELLS dysponuje wiedzą i doświadczeniem, które umożli-
wiają równoległy rozwój technologii ogniw i modułów oraz udo-
stępnienie nowych technologii, takich jak Q.ANTUM DUO Z.
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NOWE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE
Q.PEAK DUO-G9 PRZYKŁADAMY UWAGĘ
DO KAŻDEGO DETALU

ZABEZPIECZENIE UZYSKU Q CELLS
• Technologia Anti PID zapobiega 

obniżeniu wydajności na skutek 
degradacji indukowanej potencjałem

• Hot-Spot Protect chroni przed 
zagrożeniem zapalenia się modułu

• Znakowanie laserowe Tra.QTM dla dodatkowej 
ochrony przed fałszowaniem

• Anti LID Technology zapobiega utracie mocy na 
skutek degradacji indukowanej światłem

Półogniwa Q.ANTUM DUO Z z technologią 
12 busbarów pozwala osiągnąć większy uzysk 
na powierzchnię przy niższych kosztach BOS

Nowe, okrągłe połączenia, węższe niż 
płaskie przewody, zwiększają wewnętrzne 
odbicie oraz ograniczają zacienienie o 
nawet 75 %

Niezależne, połączone równolegle ogniwa 
górnej i dolnej połowy modułu zapewniają 
ulepszony uzysk w przypadku częściowe-
go zacienienia modułów

Bardziej płaskie krawędzie 
ramki zapobiegają porastaniu 
mchem oraz gromadzeniu się 
brudu

Wysokiej jakości wtyczki złączy
z długość przewodu > 1200 mm

Niezawodne silikonowe połączenie za-
pewnia doskonałą stabilność i trwałość

Wysokiej jakości tylna folia dla 
zapewnienia trwałej szczelności

Na kanale Q CELLS na YouTube możesz znaleźć materiały
o produktach oraz wiele więcej Odwiedź nas!

Zaawansowana technologicznie rama 32 mm 
zapewnia wytrzymałość obciążenia wiatrem 
i śniegiem do 4000 / 6000 Pa (IEC, UL)

Zoptymalizowane wykonanie gniaz-
da przyłączeniowego zapewnia 
wyższą wydajność energetyczną 
oraz zabezpieczenie przed korozją

Optymalnie rozmieszczone, duże 
otwory drenażowe chronią przed 
uszkodzeniami spowodowanymi 
mrozem.

Wysokiej jakości, antyrefleksyjne szkło dla 
większego uzysku, jednolitego wyglądu 
oraz długotrwałej stabilności
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SERIA MODUŁÓW Q.PEAK DUO-G9
BEZKOMPROMISOWO WYDAJNY
Z TECHNOLOGIĄ Q.ANTUM DUO Z
Q CELLS ustanawia nowe standardy: Wprowadzając technologię Q.ANTUM DUO Z, Q CELLS przedstawia
innowacyjną metodę łączeń ogniw, która nie wymaga pozostawiania odstępów pomiędzy poszczególnymi
rzędami ogniw. W połączeniu z wiodącą na rynku technologią ogniw Q.ANTUM, nasze moduły
Q.PEAK DUO-G9 osiągają maksymalną moc wyjściową, co zapewnia zwiększenie uzysku z systemu
fotowoltaicznego. Czerp korzyści z oszczednej i zeroemisyjnej elektryczności oraz idealnej jakości produktu!

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Optymalny uzysk we wszyst-
kich warunkach pogodowych 
dzięki wyjątkowej wydajności 
temperaturowej oraz w wa-
runkach słabego oświetlenia 
(−0,35 % / K)

Wysoka stabilność: testy pod 
kątem obciążenia wiatrem 
do 4000 Pa oraz obciążenia 
śniegiem do 6000 Pa

Technologia Q.ANTUM DUO Z
z rozkładem ogniw bez od-
stępów zwiększa sprawność 
modułu do 21,1 %

Moduły Q CELLS są objęte 
gwarancją dla produktu,
wynoszącą 25 lat, oraz 
gwarancja liniowej 
wydajności przez 25 lat

Q.PEAK DUO XL-G9
Moduł zawierający 156 półogniw

Moc: 465 Wp

Wydajność: 21,1 %

Waga: 25,5 kg

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA

Instalacje na dachach 
domów prywatnych

Instalacje komercyjne
oraz przemysłowe 

Elektrowni słonecznych
na terenach
niezabudowanych

Q.PEAK DUO BLK-G9

Q.PEAK DUO ML-G9

Q.PEAK DUO XL-G9

Q.PEAK DUO BLK-G9
Moduł zawierający 120 półogniw

Moc: 345 Wp

Wydajność: 20,3 %

Waga: 17,5 kg

Q.PEAK DUO ML-G9
Moduł zawierający 132 półogniw

Moc: 395 Wp

Wydajność: 21,1 %

Waga: 19,5 kg

Q.PEAK DUO ML-G9 idealnie spełnia wymogi dla domów 
prywatnych, a także budynków przemysłowych i komercyjnych. 
Najwyższy uzysk na ograniczonej powierzchni. Spełnione jest 
również żądanie zachowania wysokiej estetyczności na dachu 
budynku: nasze Q.PEAK DUO BLK-G9 wykonane całkowicie 
w czarnym kolorze pomaga w wytwarzaniu ekologicznej 
elektryczności na dachu przy zachowaniu wyśmienitego 
wyglądu. W przypadku większych elektrowni oraz instalacji na 

otwartej przestrzeni, oferujemy Q.PEAK DUO XL-G9
o mocy wyjściowej do 465 Wp na moduł solarny, pozwalając na 
obniżenie kosztów wytwarzania energii. Wszystkie moduły serii 
Q.PEAK DUO-G9 zawierają innowacyjne połączenia ogniw przy 
pomocy 12 okrągłych przewodów, które zapewniają mniejsze 
zacienienie ogniw oraz niższą rezystancję wewnętrzną. Skutek: 
najbardziej zaawansowany monokrystaliczny moduł solarny od 
Q CELLS.

MONOKRYSTALICZNE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE Z TECHNOLOGIĄ Q.ANTUM DUO Z

Dostępne także jako
Q.PEAK DUO ML-G9+
z 25-letnią gwarancją
dla produktu i wydajności

Dostępne także jako

Q.PEAK DUO BLK-G9+

z 25-letnią gwarancją

dla produktu i wydajności
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SERIA MODUŁÓW Q.PEAK DUO-G8
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ
I NIEZRÓWNANA SKUTECZNOŚĆ
Moduły Q.PEAK DUO-G8 firmy Q CELLS wyróżniają się swoim imponującym wyglądem 
oraz najnowszą generacją innowacyjnej Q.ANTUM DUO Technology 
o niezrównanie dużej powierzchni wyjściowej, wraz z wyśmienitą sprawnością modułu.

Seria modułów Q.PEAK DUO-G8 to nasze monokrystaliczne 
moduły fotowoltaiczne o znakomitej klasie wydajności oraz 
sprawności rzędu 20,5 %. Za sprawą najnowszej generacji
niezrównanej technologii ogniw Q.ANTUM DUO, moduł solarny 
Q.PEAK DUO-G8 zapewnia wysoki uzysk z małej powierzchni. 
Aby to umożliwić, półogniwa zostały połączone z najnowocze-
śniejszymi technikami łączeniowymi i wykonaniem z 12 szynami. 
Czarne półogniwa serii modułów Q.PEAK DUO-G8 zapewniają 
ponadto estetyczną elegancję nawet na najbardziej wysublimo-

wanych budynkach. Anti LID Technology od Q CELLS zapobie-
ga degradacji indukowanej światłem (LID). Inne konwencjonal-
ne monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne tracą większość 
ich początkowej mocy poprzez nasłonecznienie. Moduły
Q.PEAK DUO-G8 zapobiegają temu za pomocą Anti LID
Technology. Moduły Q.PEAK DUO-G8 są także dostępne jako 
wyjątkowo estetyczne, całkowicie czarne wersje
Q.PEAK DUO BLK-G8 oraz wersja L ze 144 półogniwami
Q.PEAK DUO L-G8.

MONOKRYSTALICZNA Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Optymalny uzysk we wszyst-
kich warunkach pogodowych 
dzięki wyjątkowej wydajności 
temperaturowej oraz w wa-
runkach słabego oświetlenia 
(−0,35 % / K)

Wysoka stabilność: testy pod 
kątem obciążenia wiatrem 
do 4000 Pa oraz obciążenia 
śniegiem do 5400 Pa

Niezależne, połączone rów-
nolegle ogniwa górnej i dolnej 
połowy modułu zapewniają 
ulepszony uzysk w przypadku 
częściowego zacienienia

Moduły solarne Q CELLS 
są objęte gwarancją dla
produktu, wynoszącą 12 lub 
25 lat, oraz gwarancja liniowej 
wydajności przez 25 lat

Q.PEAK DUO BLK-G8
Moduł zawierający 120 półogniw

Moc: 350 Wp

Wydajność: 19,8 %

Waga: 19,9 kg

Q.PEAK DUO L-G8
Moduł zawierający 144 półogniw

Moc: 435 Wp

Wydajność: 20,5 %

Waga: 24,5 kg

Q.PEAK DUO-G8
Moduł zawierający 120 półogniw

Moc: 360 Wp

Wydajność: 20,4 %

Waga: 19,9 kg

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA

Instalacje na dachach 
domów prywatnych

Instalacje komercyjne
oraz przemysłowe 

Elektrowni słonecznych
na terenach
niezabudowanych

Q.PEAK DUO-G8

Q.PEAK DUO BLK-G8

Q.PEAK DUO L-G8

Dostępne także jako
Q.PEAK DUO BLK-G8+
z 25-letnią gwarancją
dla produktu i wydajności

Dostępne także jako

Q.PEAK DUO-G8+

z 25-letnią gwarancją

dla produktu i wydajności
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SERIA MODUŁÓW Q.PEAK DUO-G7
NIEZRÓWNANA SPRAWNOŚĆ
I INNOWACJA
Oprócz niezwykle wysokiej sprawności – za sprawą innowacyjnej Q.ANTUM DUO Technology –
moduł Q.PEAK DUO-G7 firmy Q CELLS wyróżnia się także eleganckim wyglądem.

Na serię modułów Q.PEAK DUO-G7 składają się nasze mo-
nokrystaliczne ogniwa o znakomitej klasie wydajności oraz 
sprawności rzędu 20,3 %. Moduły Q.PEAK DUO-G7 zapewniają 
idealny i niezawodny uzysk dzięki nowej generacji niezrów-
nanych ogniw solarnych Q.ANTUM DUO, które połączono z 
najnowocześniejszymi technikami łączeniowymi (12 okrągłych 
przewodów). Czarne półogniwa Q.ANTUM DUO w serii modu-
łów Q.PEAK DUO-G7 zapewniają ponadto elegancję nawet na 
najbardziej stylowych budynkach. Nasze zabezpieczenie uzysku 
Q CELLS gwarantuje niezawodną produkcję elektryczności 

przez cały okres eksploatacji instalacji solarnej. Za sprawą zin-
tegrowanej Anti LID Technology od Q CELLS, zapobiegającej 
degradacji indukowanej światłem (LID), drastycznie ogranicza-
jącej wydajność systemu moduły Q.PEAK DUO-G7 eliminują 
tę wadę. W porównaniu, konwencjonalne monokrystaliczne 
moduły bez Anti LID Technology tracą znaczą część swojej 
mocy początkowej poprzez normalne nasłonecznienie. Modu-
ły Q.PEAK DUO-G7 są dostępne jako wyjątkowo estetyczne, 
całkowicie czarne wersje Q.PEAK DUO BLK-G7 oraz wersja L 
ze 144 półogniwami Q.PEAK DUO L-G7.

MONOKRYSTALICZNA Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Optymalny uzysk we wszyst-
kich warunkach pogodowych 
dzięki wyjątkowej wydajności 
temperaturowej oraz w wa-
runkach słabego oświetlenia 
(−0,35 % / K)

Wysoka stabilność: testy pod 
kątem obciążenia wiatrem 
do 4000 Pa oraz obciążenia 
śniegiem do 5400 Pa

Niezależne, połączone rów-
nolegle ogniwa górnej i dolnej 
połowy modułu zapewniają 
ulepszony uzysk w przypadku 
częściowego zacienienia

Moduły solarne Q CELLS 
są objęte gwarancją dla
produktu, wynoszącą 12 lat, 
oraz gwarancja liniowej
wydajności przez 25 lat

Q.PEAK DUO BLK-G7
Moduł zawierający 120 półogniw

Moc: 325 Wp

Wydajność: 20,2 %

Waga: 19,6 kg

Q.PEAK DUO L-G7
Moduł zawierający 144 półogniw

Moc: 405 Wp

Wydajność: 20,3 %

Waga: 23 kg

Q.PEAK DUO-G7
Moduł zawierający 120 półogniw

Moc: 335 Wp

Wydajność: 20,2 %

Waga: 18,7 kg

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA

Instalacje na dachach 
domów prywatnych

Instalacje komercyjne
oraz przemysłowe 

Elektrowni słonecznych
na terenach
niezabudowanych

Q.PEAK DUO-G7

Q.PEAK DUO BLK-G7

Q.PEAK DUO L-G7
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SERIA MODUŁÓW Q.PEAK DUO-G6
STAŁA NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ
Seria modułów Q.PEAK DUO-G6 firmy Q CELLS imponuje innowacyjną Q.ANTUM DUO Technology
o szczególnie wysokiej mocy wyjściowej modułu.

Na naszą serię modułów Q.PEAK DUO-G6 składają się mo-
nokrystaliczne ogniwa o znakomitej klasie wydajności oraz 
sprawności rzędu 20,1 %. Seria modułów Q.PEAK DUO-G6 
zapewnia wyższe uzyski z powierzchni dzięki niezrównanej 
technologii ogniw Q.ANTUM DUO, w której półogniwa zostały 
połączone z najnowocześniejszymi technikami łączeniowymi. 
Zintegrowane zabezpieczenie uzysku Q CELLS gwarantuje nie-
zawodną produkcję elektryczności przez cały okres eksploatacji 
instalacji. Obejmuje to także zintegrowaną Anti LID Technology 

od Q CELLS, która zapobiega degradacji indukowanej światłem 
(LID), drastycznie ograniczającej wydajność systemu. W po-
równaniu, konwencjonalne moduły solarne bez Anti LID Tech-
nology tracą znaczą część swojej mocy początkowej poprzez 
nasłonecznienie. Moduły solarne Q.PEAK DUO-G6 zapobiegają 
temu poprzez system zabezpieczenia uzysku firmy Q CELLS. 
Moduły solarne Q.PEAK DUO-G6 są dostępne jako wyjątkowo 
estetyczne, całkowicie czarne wersje Q.PEAK DUO BLK-G6 
oraz wersja L ze 144 półogniwami Q.PEAK DUO L-G6.

MONOKRYSTALICZNA Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Optymalny uzysk we wszyst-
kich warunkach pogodowych 
dzięki wyjątkowej wydajności 
temperaturowej oraz w wa-
runkach słabego oświetlenia 
(−0,36 % / K)

Wysoka stabilność: testy pod 
kątem obciążenia wiatrem 
do 4000 Pa oraz obciążenia 
śniegiem do 5400 Pa

Niezależne, połączone rów-
nolegle ogniwa górnej i dolnej 
połowy modułu zapewniają 
ulepszony uzysk w przypadku 
częściowego zacienienia

Moduły solarne Q CELLS 
są objęte gwarancją dla
produktu, wynoszącą 12 lub 
25 lat, oraz gwarancja liniowej
wydajności przez 25 lat

Q.PEAK DUO BLK-G6
Moduł zawierający 120 półogniw

Moc: 345 Wp

Wydajność: 19,5 %

Waga: 19,9 kg

Q.PEAK DUO L-G6
Moduł zawierający 144 półogniw

Moc: 425 Wp

Wydajność: 20,1 %

Waga: 24,5 kg

Q.PEAK DUO-G6
Moduł zawierający 120 półogniw

Moc: 360 Wp

Wydajność: 20,1 %

Waga: 19,9 kg

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA

Instalacje na dachach 
domów prywatnych

Instalacje komercyjne
oraz przemysłowe 

Elektrowni słonecznych
na terenach
niezabudowanych

Q.PEAK DUO-G6

Q.PEAK DUO BLK-G6

Q.PEAK DUO L-G6

Dostępne także jako
Q.PEAK DUO BLK-G6+
z 25-letnią gwarancją
dla produktu i wydajności

Dostępne także jako

Q.PEAK DUO-G6+

z 25-letnią gwarancją

dla produktu i wydajności
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SERIA MODUŁÓW Q.PEAK DUO-G5
REWOLUCYJNY ZDOBYWCA NAGRÓD
Serię modułów Q.PEAK DUO-G5 wyróżnia innowacyjna Q.ANTUM DUO Technology,
zapewniająca niezrównanie wysoką wydajność na małej powierzchni. Zdobycie prestiżowej
nagrody Intersolar oraz nagrody Solar + Power to wyraźnie uznanie ich wyjątkowości.

Monokrystaliczny moduł Q.PEAK DUO-G5 zapewnia wyśmieni-
te uzyski z małych powierzchni za sprawą wysokiej klasy mocy 
oraz znakomitej sprawności rzędu 20,2 %. Jest to możliwe 
dzięki niezrównanej technologii ogniw Q.ANTUM DUO, w której 
półogniwa zostały połączone z najnowocześniejszymi technika-
mi łączeniowymi (6 BB). Zintegrowane zabezpieczenie uzysku 
Q CELLS gwarantuje niezawodną produkcję elektryczności 
przez cały okres eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. Obej-
muje to także zintegrowaną Anti LID Technology od Q CELLS, 

która zapobiega degradacji indukowanej światłem (LID).
W porównaniu, konwencjonalne monokrystaliczne moduły 
bez Anti LID Technology tracą znaczą część swojej mocy 
początkowej poprzez zwykłe nasłonecznienie. Moduły solarne 
Q.PEAK DUO-G5 zapobiegają temu poprzez system bezpie-
czeństwa uzysku firmy Q CELLS. Moduły Q.PEAK DUO-G5 są 
dostępne jako wyjątkowo estetyczne, całkowicie czarne wersje 
Q.PEAK DUO BLK-G5 oraz wersja L ze 144 półogniwami
Q.PEAK DUO L-G5.

MONOKRYSTALICZNA Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Optymalny uzysk we wszyst-
kich warunkach pogodowych 
dzięki wyjątkowej wydajności 
temperaturowej oraz w wa-
runkach słabego oświetlenia 
(−0,36 % / K)

Wysoka stabilność: testy pod 
kątem obciążenia wiatrem 
do 4000 Pa oraz obciążenia 
śniegiem do 5400 Pa

Niezależne, połączone rów-
nolegle ogniwa górnej i dolnej 
połowy modułu zapewniają 
ulepszony uzysk w przypadku 
częściowego zacienienia

Moduły solarne Q CELLS 
są objęte gwarancją dla
produktu, wynoszącą 12 lat, 
oraz gwarancja liniowej
wydajności przez 25 lat

Q.PEAK DUO BLK-G5
Moduł zawierający 120 półogniw

Moc: 325 Wp

 Wydajność: do 19,6 %

Waga: 18,7 kg

Q.PEAK DUO L-G5
Moduł zawierający 144 półogniw

Moc: 400 Wp

 Wydajność: do 20,1 %

Waga: 23 kg

Q.PEAK DUO-G5
Moduł zawierający 120 półogniw

Moc: 335 Wp

 Wydajność: do 20,2 %

Waga: 18,7 kg

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA

Instalacje na dachach 
domów prywatnych

Instalacje komercyjne
oraz przemysłowe 

Elektrowni słonecznych
na terenach
niezabudowanych

Q.PEAK DUO-G5

Q.PEAK DUO BLK-G5

Q.PEAK DUO L-G5
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Q.MOUNT
WSZECHSTRONNY SYSTEM MONTAŻOWY 
DO DACHÓW SKOŚNYCH
Szybka i prosta instalacja na dachach skośnych.

WSZECHSTRONNE MOŻLIWOŚCI
Ze względu na różne kształty i materiały dachów, dachy skośne 
stanowią szczególne wyzwanie w zakresie montażu instalacji 
fotowoltaicznych. Zarówno na klasycznej dachówce, blasze 
falistej, blasze trapezowej czy poszyciu na rąbek: Q.MOUNT 
oferuje łatwość instalacji elementów, pozwalających na szybki, 
wydajny i bezpieczny montaż naszych układów fotowoltaicz-
nych na dachach skośnych.

SZYBKA I PROSTA INSTALACJA
Różne rodzaje dachów oznaczają także bardzo odmienne wy-
mogi dla montażu. Niezależnie od tego, jaki montaż równoległy 
do dachu należy wykonać: Modułowe komponenty systemu 
Q.MOUNT sprawiają, że instalacja przebiega szybko, łatwo i 
oszczędnie.

SZEROKI WYBÓR KOMPONENTÓW
System Q.MOUNT firmy Q CELLS oferuje kompleksowy 
wybór elementów montażowych, dostosowanych do danej 
powierzchni dachu. Wszystkie komponenty Q.MOUNT są pro-
dukowane z wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję, 
cechujących się niezwykłą wytrzymałością i długim czasem 
eksploatacji. Korzystając z Q CELLS ROOFTOP PLANNER, 
można szybko i łatwo zaprojektować cały system, dobrać 
wszystkie niezbędne elementy montażowe w zaledwie jednym 
kroku oraz sprawdzić możliwość wykonania konstrukcji.

ODPOWIEDNI DO WSZYSTKICH STANDARDOWYCH 
RODZAJÓW DACHÓW SKOŚNYCH
Q.MOUNT to idealne rozwiązanie do instalacji na dachach 
budynków prywatnych i komercyjnych z modułami Q CELLS. 
Rozmieszczenie modułów, jak i elementów systemu monta-
żowego Q.MOUNT można łatwo rozplanować przy pomocy 
Q CELLS ROOFTOP PLANER.

KORZYŚCI DLA KLIENTA:
• Q.MOUNT można zastosować przy wszystkich 
 rodzajach dachów pochyłych
• Wytrzymałe komponenty wysokiej jakości
• Szybki i bezpieczny montaż
• Bezpośrednie planowanie instalacji fotowoltaicznej oraz
 komponentów przy pomocy Q CELLS ROOFTOP PLANNER

Q.FLAT-G5
SZYBKI I NIEZAWODNY
SYSTEM DO DACHÓW PŁASKICH

SZYBKA INSTALACJA
W pełni zintegrowane profile bazowe z prostym mechanizmem 
oszczędzają czas poświęcany na żmudne wstępne składanie 
oraz zmniejszają ogólną ilość pracy.

TYLKO JEDNA ŚRUBA
Innowacyjne wykonanie oznacza, że każdy moduł wymaga 
tylko jednej śruby, by go przymocować.

MNIEJ POSZCZEGÓLNYCH KOMPONENTÓW
Q.FLAT-G5 jest zwykle dostarczany wstępnie zmontowany 
i składa się tylko z profilu podstawowego, szyny balastowej 
i zacisku końcowego. Ogranicza to koszty magazynowania 
i logistyki, a także czasu poświęcanego na pracę na dachu.

MNIEJ PRAC POMIAROWYCH
Szyny balastowe służą jako wskaźniki odległości między pro-
filami podstawy. Od razu po wyrównaniu pierwszego profilu 
podstawy odległości do kolejnych profili podstawy uzyskuje 
się przez powieszenie w nośnikach obciążenia. Dodatkowe 
pomiary nie są wymagane.

MODUŁY NIESZKODLIWE DLA DACHU
Sposób instalacji sprawia, że obiekty budowlane są zabezpie-
czone bez naruszenia pokrycia dachu. Obciążenie unosi się 
nad powierzchnią dachu, zapobiegając tym samym uszkodze-
niu pokrycia.

OBCIĄŻENIE
Elementy obciążające można umieścić nie tylko w przezna-
czonej do tego szynie balastowej, lecz także bezpośrednio w 
profilach bazowych.

DUŻY UZYSK
Wyśmienity uzysk jest gwarantowany niemal niezależnie od 
ustawienia systemu, zapewniając tym wysoki stopień elastycz-
ności w projektowaniu instalacji nadachowej. Zapewniając 
znacznie większą gęstość mocy na poziomie przekraczającym 
180 Wp/m2 w porównaniu ze standardowymi systemami, 
Q.FLAT-G5 jest najlepszym rozwiązaniem dla niedrogiej
produkcji elektryczności.

Mniej etapów roboczych oraz instalacja oszczędzająca czas za sprawą nieskomplikowanego mechanizmu składania.
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Q.HOME+ ESS AC-G2* to nasze systemy magazynowania energii połączone 
z układem prądu przemiennego do istniejących systemów fotowoltaicznych

Q.HOME+ ESS AC-G2
ŁATWA MODERNIZACJA

Ogólne informacje 
o produkcie

Wymiary 539 mm × 1236 mm × 231 mm

Wyświetlacz 
LED: Stan naładowania akumulatora,
stan połączenia z siecią, stan serwisowy

Monitorowanie zdalne Sieć, mobilnie

System zarządzania energią Wspiera przyłączenie i integrację

Dane sieci energetycznej
Falownik

Moc znamionowa 3 kW

Napięcie znamionowe / Zakres napięcia znamionowego 230 / 183 ~ 265 V

Dane akumulatora
(prąd stały)

Akumulator Litowo-jonowy, niklowo-manganowo-kobaltowy

Napięcie znamionowe akumulatora / Zakres napięcia znamionowego 48 / 42,0 ~ 58,5 VDC

Moc wyjściowa
zasilania zapasowego

Znamionowa moc pozorna / Moc znamionowa 2

Akumulator
litowo-jonowy

Pojemność akumulatora 6,5 kWh

Maks. prąd ładowania / maks. prąd rozładowania 63 / 63 ADC

*Dostępność różni się zależnie od regionu

Systemy magazynowania energii

SYSTEM MAGAZYNOWANIA POŁĄCZONY 
Z UKŁADEM PRĄDU PRZEMIENNEGO
PODSUMOWANIE ZALET DLA KLIENTA

Tak jak różne są dachy domów, tak różni się indywidualne 
zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa domowego.
Z tego względu oferujemy indywidualnie dopasowane pakiety 
solarne, w których można dobrać różne moduły falowniki i

magazyny energii: Zoptymalizuj swoje pakiety solarne od 
Q CELLS zależnie od potrzeb klienta oraz jego wielkości pobo-
ru mocy na użytek własny:

PRZYKŁADOWE OBLICZENIA DLA SYSTEMÓW SOLARNYCH Z ORAZ BEZ MAGAZYNOWANIA ENERGII
(Z Q.PEAK DUO-G8 360)

WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO / POBÓR ENERGII

ROZMIAR INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNEJ

MINIMALNY DOSTĘPNY 
OBSZAR DACHU

POBÓR MOCY NA UŻYTEK
WŁASNY BEZ SYSTEMU 
MAGAZYNOWANIA

POBÓR MOCY NA UŻYTEK 
WŁASNY Z SYSTEMEM 
MAGAZYNOWANIA

2-osoby do 3200 kWh 5,4 kWp 26 m² 45 % 73 %

3-osoby do 3800 kWh 6,5 kWp 32 m² 44 % 68 %

4-osoby do 4400 kWh 7,9 kWp 39 m² 41 % 67 %

5-osoby do 5000 kWh 8,6 kWp 43 m² 40 % 65 %

NIEZAWODNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI DOSTOSOWUJĄ SIĘ 
DO TWOICH POTRZEB ZASILANIA ORAZ DO TWOJEGO DACHU

ZOPTYMALIZOWANA 
POJEMNOŚĆ

Systemy magazynowania dla domów 
podłączonych do sieci AC, do integracji w 
nowych i istniejących instalacjach solarnych. 
Możliwość podłączenia systemu bezpośrednio 
do falowników systemu fotowoltaicznego.

DŁUGA  
TRWAŁOŚĆ

Za sprawą 10-letniej gwarancji produktowej 
oraz utrzymaniu co najmniej 80 % początkowej 
pojemności akumulatora po 10 latach.

INTELIGENTNE 
WYKONANIE

Eleganckie wykonanie do szybkiej i prostej 
instalacji, system z falownikiem AC oraz 
wydajnym akumulatorem litowo-jonowym.

ZINTEGROWANE 
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zintegrowany system zarządzania energią 
zapewnia kompletny przegląd produkcji 
i wewnętrznego poboru energii.

  

BEZPIECZEŃSTWO

Wysokiej jakości akumulator litowo-jonowy ze 
zintegrowanym systemem zarządzania od
firmy LG Chem.

FUNKCJA ZASILANIA 
AWARYJNEGO

Dzięki zintegrowanej funkcji zasilania 
awaryjnego, elektryczność zmagazynowana
w akumulatorze może zostać wykorzystana w 
razie awarii zasilania (dedykowane gniazdo 
230 V / 9 A).
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Oferujemy naszym Q.PARTNERS rozwiązanie programowe – Q CELLS ROOFTOP PLANNER –
które łączy wszystkie wymagane stopnie planowania w jednym programie

Q CELLS ROOFTOP PLANNER
UPROSZCZONE PLANOWANIE SYSTEMU

     
WSZYSTKO W JEDNYM

Narzędzie do planowania od Q CELLS 
łączy różne programy i znacznie ułatwia 
fazę planowania. Oszczędzaj czas i zasoby, 
wykonując wszystkie kroki konfiguracji 
w jednym programie.

WPROWADŹ ADRES   
I ZACZYNAJ

Po prostu wprowadź adres posesji, a dach 
zostanie wyświetlony dzięki Mapom Google. 
Po wybraniu kształtu dachu, powierzchnie 
są wyświetlane automatycznie – można je 
następnie rozszerzyć lub zmniejszyć za sprawą 
kilku kliknięć. Strefy obciążenia śniegiem 
i wiatrem są wyświetlane automatycznie 
i można je dodatkowo uzupełnić.

DOBÓR  
KOMPONENTÓW

Po wybraniu modułów i systemu montażowego 
automatycznie wykonywana jest ocena 
obejmująca symulację zacienienia oraz 
podgląd okablowania. Opcjonalna wizualizacja 
3D to dodatkowa zaleta, która z pewnością 
zaimponuje klientom.

UPROSZCZONA 
SYMULACJA

Po dobraniu falowników lub systemów 
magazynowania, możliwe jest bezpośrednie 
przejście do symulacji, którą wcześniej 
należało uruchomić z poziomu programu 
PVsyst lub PV*SOL ze wstępnie dobranymi 
danymi pogodowymi Meteonorm. W łatwy 
sposób można uwzględnić lokalną topografię, 
taką jak góry.

WSZYSTKO CZEGO 
POTRZEBUJESZ

Po ukończeniu projektu tworzona jest lista 
wszystkich wymaganych materiałów, którą 
możesz wyeksportować jako dokument Excel 
lub raport projektu w formacie PDF.
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WSPÓLNIE WYKONUJEMY OGROMNY KROK NAPRZÓD

Program Premium
Czy wiesz, że w naszym programie Premium wszyscy Q.PARTNERS 
gromadzą punkty statusu z różnych obszarów? Nasi najlepsi klienci 
są nagradzani statusem Premium i cieszą się licznymi korzyściami, 
znacznie wykraczającymi poza standardową obsługę. Twój przed-
stawiciel sprzedaży Q CELLS z radością wprowadzi Cię w temat 
 i omówi z Tobą bieżący status i dalsze możliwości rozwoju! 

Kompleksowy program do planowania

Kompleksowy portal online

Profesjonalna dokumentacja sprzedaży

Indywidualne wsparcie w zakresie 
marketingu i sprzedaży

Atrakcyjne ceny

Indywidualny kontakt

Techniczna obsługa klienta na miejscu instalacji

Szkolenie online

Pozyskiwanie klientów

Szybkie i bezpośrednie zapytania o produkty

Specjalne warunki dostawy

NASZ PROGRAM Q.PARTNER
WIĘCEJ USŁUG, WIĘKSZY SUKCES

Poza atrakcyjnymi specjalnymi warunkami dla naszych Q.PARTNER, zapewnia-
my naszym instalatorom szeroką gamę atrakcyjnych usług i wsparcia jako część 
silnego programu partnerskiego. Nasz portal Q.PARTNER pozwala na centralny 
dostęp do wszystkich narzędzi i usług. Strefa pobierania zapewnia ekskluzywne 
treści do zarządzania projektami. 

Wierzysz w nasze produkty i chcesz to okazać? Chcesz zostać ambasadorem 
naszej marki? W takim razie wybierz partnerstwo z Q CELLS i stań się naszym 
Q.PARTNER.

Jak zostać Q.PARTNER

   
  

ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami:
partner@q-cells.com

   
KORZYŚCI

Uzyskaj dostęp do portalu 
Q.PARTNER od Q CELLS 
oraz naszych materiałów 
marketingowych i korzystaj 
z atrakcyjnych warunków 
dostawy oraz cen.

   
MOŻEMY CIĘ 
ODWIEDZIĆ

Nasz przedstawiciel handlowy 
z przyjemnością odwiedzi 
Twoją firmę i przedstawi umowę 
partnerską.
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Q CELLS
NIEMIECKA JAKOŚĆ W
POŁĄCZENIU Z KOREAŃSKIM 
POTENCJAŁEM FINANSOWYM
Dla Q CELLS technologia fotowoltaiczna nie jest tylko produktem. Stanowi klucz do zapewnienia 
źródła energii, które jest niezawodne, wydajne i przyjazne dla środowiska – obecnie i dla przy-
szłych pokoleń.

Q CELLS to jeden z największych i najbardziej uznanych na świecie producentów 
w branży fotowoltaicznej dzięki wysokiej jakości oraz wysokowydajnym ogniwom 
i modułom. Firma ma obiekty w Seulu w Korei Południowej (globalna siedziba 
kadry kierowniczej) i Thalheim w Niemczech (oddział technologii i innowacji) 
oraz fabryki w Korei Południowej, Malezji i Chinach. Q CELLS oferuje pełną gamę 
produktów i rozwiązań w zakresie fotowoltaiki. Jako spółka zależna Hanwha Group 
o kapitale obrotowym wynoszącym ponad 185 miliardów dolarów, Q CELLS jest 
powszechnie szanowanym i silnym finansowo partnerem w zakresie fotowolta-
iki dla klientów na całym świecie. Moc produkcyjna naszych ogniw wynosząca 
9,6 GW (dane na koniec 2020 r.) sprawia, że jesteśmy największym producentem 
ogniw i jednym z największych producentów modułów na świecie. Otrzymaliśmy 
klasyfikację Tier 1 Bloomberga oraz jesteśmy kluczowymi dostawcami modułów 
dla BNEF.

Informacje dotyczące firmy



3534 Informacje dotyczące firmy Informacje dotyczące firmy

HANWHA GROUP
WARTOŚĆ DODANA
W ROZWIĄZANIACH
SOLARNYCH
Hanwha Group jest zintegrowana pionowo w cały łańcuch wartości
sektora fotowoltaicznego – od układów krzemowych do dużych elektrowni słonecznych.

Jako członek Hanwha Group, jednej z siedmiu największych południowokoreań-
skich korporacji, spółka Q CELLS ma wsparcie silnego partnera szczycącego się 
68-letnią obecnością na rynku. Hanwha Group stoi na 261 pozycji w ogólnoświa-
towym rankingu Fortune Global 500 i obsługuje 351 sieci na całym świecie.
W centrum tego wszystkiego leży nasza wiara w firmę oraz nasze pragnienie
zajęcia czołowej pozycji w zapewnianiu zrównoważonej przyszłości dla ludzkości
i planety. Wszystko, co rośnie i rozkwita na ziemi zawdzięcza swoje istnienie ener-
gii słonecznej – czystemu, ekonomicznemu i niewyczerpanemu źródłu energii. 
Bazując na naszej filozofii korporacyjnej polegającej na obdarzaniu i zdobywaniu 
zaufania i lojalności, jesteśmy w stanie spełnić potrzeby energetyczne osób i in-
stytucji na różnorakich rynkach. Rozpoczęcie przez nas działalności fotowoltaicz-
nej w 2010 r. w sposób naturalny wynika z poszerzenia misji firmy i pozwala nam 
zaoferować gamę światowej klasy zrównoważonych produktów solarnych oraz 
usług dla przyszłych pokoleń.

PRZYCHÓD W 2020 (E)

56,6 MILIARDÓW USD

ROK ZAŁOŻENIA

1952

ZASOBY

178,4 MILIARDÓW USD

FORTUNE® GLOBAL 500

261



HANWHA Q CELLS GMBH
OT Thalheim

Sonnenallee 17 – 21

06766 Bitterfeld-Wolfen

Niemcy

TEL   +49 (0)3494 66 99 – 23222

FAX   +49 (0)3494 66 99 – 23000

EMAIL  sales@q-cells.com
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