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Spoštovani,

naše izdelke iz dneva v dan izpostavljate strogemu praktičnemu 
preskušanju, zato so vaše potrebe in zahteve za nas zelo po-
membne. Želimo, da ste uspešni in da svojim strankam ponujate 
najboljše izdelke ter storitve.

V katalogu izdelkov podjetja Q CELLS boste poleg naših izje-
mnih sočnih modulov našli vse, kar potrebujete za uspešno so-
delovanje z vašimi strankami: Primerne sestavne dele sistema, 
kot so pomožne strukture, prilagodljive rešitve za shranjevanje 
energije programska oprema za pametno upravljanje energije.

Podjetje Q CELLS je vaš osrednji stik za vse fotovoltaične 
izdelke in storitve, naši partnerji Q PARTNER pa imajo prav tako 
pomembno vlogo: zanesljiva namestitev naših izdelkov.

Kot partner Q.PARTNER boste lahko svojim strankam ponudili 
širok nabor storitev. Ne glede na to, ali gre za podporo na po-
dročju trženja, dobavljanje vseh sestavnih delov neposredno na 
mesto namestitve ali za podporo pri partnerskem združevanju 
– kot partner Q.PARTNER boste na vsak način navdušili svoje 
stranke! Na spletnem mestu www.q-cells.eu si lahko kadar koli 
ogledate podrobnosti o našem trenutnem programu
Q.PARTNER.

Nadejamo si, da boste odkrili kaj novega in
se veselimo vaših naročil.

GLAVNA VLOGA JE V VAŠIH ROKAH
PRIZADEVAMO SI, DA VAM USPE
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SONČNI MODULI Q CELLS
ŠTIRI STOPNJE KAKOVOSTI
Visoka kakovost je simbol za dolgo življenjsko dobo in izjemne tehnične izdelke 
naših izdelkov. Povedano drugače, zagotavljanje kakovosti je za nas izrednega 
pomena.

www.VDEinfo.com
ID. 40032587

Quality Tested
visoka zanesljivost
nizka degradacija
optimizirana vzdržljivost
neprekinjeno spremljanje 
linij
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SI

PREVERJENA KAKOVOST

Top
Performer

Rezultati testiranja zanesljivosti modulov PV, ki jih je 
v letu 2020 objavilo podjetje DNV GL & PVEL,
potrjujejo, da so moduli Q CELLS že peto leto 
zapored prejeli oznako »Top Performer«.

1. RAVEN
ZAGOTAVLJANJE   
DONOSA

Od leta 2011 se z zagotovljenim donosom 
podjetja Q CELLS zoperstavljamo pred 
potencialno izgubo (PID), tehnologijami LID 
(izgube zaradi svetlobe) in LeTID (izgube zaradi 
povišane temperature), ki ga omogočamo 
s tedenskimi preverjanji proizvodnje. 
Proizvedene sončne celice so 100-odstotno 
preizkušene, kajti le tako jih lahko zaščitimo 
pred žarišči.

2. RAVEN
ENKRATNA PREVERJANJA  
POTRDIL

Na drugi ravni izvajamo mednarodne preizkuse 
za začetna potrdila, ki so skladna npr. s 
standardi IEC, CSA / UL, MCS, JET in Kemco. 
Ta potrdila zagotavljajo električno varnost in 
zgradbo modulov v skladu z mednarodnimi 
standardi.

3. RAVEN
VDE QUALITY TESTED  
(PREVERJANJE KAKOVOSTI VDE)

Program »VDE Quality Tested« vsebuje več 
kot zgolj preizkuse začetnih potrdil IEC, na 
primer dvojne preizkuse s spremenljivimi 
temperaturami. Poleg tega zagotovimo 
dosledno kakovost s preizkušanji, ki jih izvajamo 
vsak mesec.

4. RAVEN
PROGRAM KAKOVOSTI Q CELLS

Z notranjim programom kakovosti podjetja 
Q CELLS zagotavljamo, da vsi izdelki dosegajo 
visoke standarde našega podjetja. Po zahtevi 
programa VDE lahko izvedemo dodatne 
preizkuse, npr. 3 × več ciklov za preizkus 
vlage / zmrzali. 100-odstotni pregled EL v visoki 
ločljivosti je pri podjetju Q CELLS standarden.
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INOVATIVNA TEHNOLOGIJA

Intersolar 
Award

Za naša inovativna sončna modula
Q.PEAK RSF L-G4.2 in
Q.PEAK DUO-G5

CELIČNA
TEHNOLOGIJA Q.ANTUM
NIŽJI STROŠKI 
PRIDOBIVANJA ENERGIJE 
IN VIŠJI DONOSI

Na koncu je pomembno zgolj eno: Koliko električne energije proizvede 
vaš sistem PV dnevno in v obdobju enega leta – in za kolikšno ceno. 
Q.ANTUM optimizira inovativno, stroškovno učinkovito tehnologijo 
kristalnega silicija in vam omogoča najboljše razmerje med ceno/učin-
kovitostjo. Kombinacija visoke učinkovitosti, visoko zmogljivih razredov 
in optimiziranih donosov v realnih pogojih vam zagotavlja dobičkonosen 
posel s sončno energijo.

PREDNOSTI TEHNOLOGIJE Q.ANTUM – VEČJI DONOSI. VEČJI PROFIT.

Opoldne ZvečerZjutraj

Boljše delovanje 
v temperaturnem razponu

20 % več moči

Boljše delovanje 
pri nizki svetlobi

Donos
standardnega 

modula 345 Wp 

Donos sončnega 
modula 395 Wp s 

Q.ANTUM Technology
podjetja Q CELLSD

O
N

O
S
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Tehnologija Q.ANTUM združuje najboljše funkcije znanih celičnih tehno-
logij in dosega največjo učinkovitost v danih pogojih pri nizki stroških pri-
dobivanja (LCOE). Hrbtna stran sončnih celic Q.ANTUM je premazana s 
posebnim nano premazom, ki deluje kot običajno ogledalo. Neuporablje-
no sončno svetlobo odseva nazaj v celico in tako ustvari več električne 
energije. Na ta način smo izboljšali lastnosti električne energije in znatno 
povečali učinkovitost.

CELIČNA
TEHNOLOGIJA Q.ANTUM
VEČ SVETLOBE.
VEČJA MOČ.
VEČ ELEKTRIČNE
ENERGIJE.

NAČIN DELOVANJA CELIČNE 
TEHNOLOGIJE Q.ANTUM 

Kristalna standardna sončna celica Sončna celica Q.ANTUM
Kristalna standardna sončna celica Sončna celica Q.ANTUM

Power
Reflector

Aluminijast 
zadnji stik

Silikon

Aluminijast 
zadnji stik

Silikon
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TEHNOLOGIJA Q.ANTUM DUO Z
UČINKOVITOST BREZ KOMPROMISOV

ŽIČNE POVEZAVE
Namesto ploskih zvarjenih trakov smo uporabili 
žice in tako zmanjšali širino ter učinkovito širino 
senčenja. Zato smo lahko senčenje zmanjšali za 
75 %, učinkovitost pa povečali za 2,5 %. Dodatna 
prednost okroglih žic je, da odsevajo svetlobo 
nazaj v modul.

Wire
Ribbon

Q.ANTUM DUO TECHNOLOGYOBIČAJNA TEHNOLOGIJA

Manjša širina in notranji odsev 
zmanjšujete učinek senčenja za skupno 
75 odstotkov.

Učinek senčenja je prisoten po celotni 
širini zvarjenega traka.

Dve polovični celici z 12 podatkov-
nimi vodili zagotavljata isto ali celo 
boljšo učinkovitost delovanja kot 
celotna celica s 24 podatkovnimi 
vodili.

Večja razdalja med podatkovnimi 
vodili: Elektroni morajo prepotovati 
daljšo razdaljo, upor se poveča.

Manjša razdalja: manjši upor 
in boljša absorpcija vzbujenih 
elektronov.

STANDARDNA TEHNOLOGIJA 
S 4 PODATKOVNIMI VODILI

NAPREDNA TEHNOLOGIJA 
Z 12 PODATKOVNIMI VODILI 

TEHNOLOGIJA 12. PODATKOVNIH VODIL
Manjša razdalja med podatkovnimi vodili in 
dodatne steze omogočajo do 2 % višjo zmoglji-
vost. Več stez prevodnikov pomeni optimiziran 
pretok in manjše izgube upornosti.

1

POLCELIČNA TEHNOLOGIJA
Polovične celice same prenašajo tok. Skupaj z 
modularno razporeditvijo, s katero smo zmanj-
šali razdaljo, ki jo morajo prepotovati obreme-
njeni elementi, nam ta tehnologija omogoča za 
3 % višjo učinkovitost.

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

OŽIČENJE CELIC BREZ VRZELI
Uporabili smo pridobljeno znanje podjetja
Q CELLS in razvili povsem novo povezavo med 
celicami, s katero smo lahko minimizirali vrzeli 
med sončnimi celicami Q.ANTUM. Ker je manj 
vrzeli, smo lahko v modul namestili več sončnih 
celic in tako posledično ustvarili več električne 
energije ter povečali učinkovitost za 4 %.

4

Neobstoječe vrzeli med posame-
znimi vrsticami celic tako zagota-
vljajo večjo gostoto celic.

Tehnologija polovičnih celic z 
razdaljo med celicami

IZJEMNO DELOVANJE, VISOKA
UČINKOVITOST IN PRVOVRSTNO ZAGOTOVILO. 
 
Sončni moduli Q CELLS s tehnologijo Q.ANTUM DUO Z ne 
omogočajo le izjemne učinkovitosti delovanja v danih pogojih, 
temveč jamčijo tudi izjemno učinkovitost delovanja, ki zna-
ša 98 % v prvem letu in polnih 86 % po 25. letih. Tehnologija 
Q.ANTUM DUO Z združuje celično tehnologijo Q.ANTUM 
in inovativni način ločevanja celic DUO: Uporaba okroglih 
priključnih žic in povezovanje celic brez vrzeli zagotavljata večjo 
stopnjo proizvajanja električne energije ne zgolj v testnem 
okolju, temveč tudi pri vsakodnevnem delovanju. Tehnologija 
Q.ANTUM DUO Z prav tako poveča nazivno moč in izboljša 
zanesljivost modulov zaradi zajamčenega donosa Q CELLS, ki 
vsebuje postopke za preprečevanje potencialnih izgub zaradi 

  

Moč
Standardni 

sončni modul

Tehnologija Q.ANTUM 
+7 % moči

Tehnologija 12. podat-
kovnih vodil +2 % moči

Žične povezave
+2,5 % moči

Polcelična tehnologija
+3 % moči

Tehnologija
Q.ANTUM DUO Z
+4 % moči

svetlobe (PID) in povišane temperature (LeTID) ter preprečeva-
nje žarišč in TraQTM. Podjetje Q CELLS si je s proizvedenimi več 
kot 23 GW sončnih celic Q.ANTUM nabralo izkušnje in pridobilo 
znanje za razvoj celične in modularne tehnologije ter predstavi-
tev novih tehnologij, kot je Q.ANTUM DUO Z.
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NOVI SONČNI MODULI Q.PEAK DUO-G9
POZORNOST NAMENJAMO
SLEHERNI PODROBNOSTI

ZAJAMČEN DONOS Q CELLS
• Tehnologija PID za preprečevanje zmanjšanja 

električne energije, ki nastane zaradi potencialne 
degradacije.

• Zaščita pred žarišči nevarnostjo 
požara v modulu

• Laserska oznaka Tra.QTM za dodatno 
zaščito pred ponaredki

• Tehnologija LID za preprečevanje zmanjšanja 
električne energije, ki nastane zaradi svetlobne 
degradacije.

Tehnologija polovičnih celic Q.ANTUM DUO Z 
z 12 podatkovnimi vodili za doseganje višjega 
donosa na območje pri nižjih stroških BOS

Nove povezave z okroglimi žicami, ki so 
tanjše od zvarjenih trakov in povečujejo 
odsev v notranjosti ter zmanjšujejo senče-
nje za največ 75 %

Neodvisno zaporedno priključene celice 
zgornje in spodnje polovice modula zago-
tavljajo izboljšan donos v primeru delnega 
senčenja modulov

Bolj ploski robovi okvirjev 
preprečujejo rast maha in 
zbiranje umazanije

Visokokakovostni vtiči priključkov
z dolžino kablov > 1200 mm

Zanesljiv silikonski priključek za 
odlično stabilnost ter dolgotrajno 
uporabo

Visokokakovosten zadnji del za 
neprekinjeno tesnjenje

Več videoposnetkov o izdelkih in drugih vsebin je na voljo v 
YouTubovem kanalu podjetja Q CELLS. Oglejte si ga!

32-mm okvir z napredno tehnolo-
gijo za obremenitve vetra in snega 
vse do 4000 / 6000 Pa (IEC, UL)

Optimizirana zasnova krmilne oma-
rice za višjo energetsko učinkovi-
tost in zaščito pred korozijo

Optimalno pozicionirane, velike 
odprtine za iztekanje za zaščito 
pred zmrzaljo.

Visokokakovostno neodsevno steklo za 
višje donose, celovit videz in dolgotrajno 
stabilnost
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SERIJA MODULOV Q.PEAK DUO-G9
UČINKOVITOST BREZ KOMPROMISOV
S Q.ANTUM DUO Z TECHNOLOGY
Podjetje Q CELLS postavlja nove standarde: Podjetje Q CELLS je z novo Q.ANTUM DUO Z Technology predstavilo inovativ-
no povezavo med celicami, ki ne zahteva nobenih vrzeli med posameznimi vrsticami celic. Z integrirano celično tehnologijo 
Q.ANTUM, ki je vodilna na trgu, smo s sončnimi moduli Q.PEAK DUO-G9 dosegli največjo učinkovitost delovanja in zagotovili 
še večji donos našega sistema PV. Izkoristite stroškovno učinkovito zeleno električno energijo in izjemno kakovost izdelkov!

VAŠE PREDNOSTI

Optimalni donos v vseh 
vremenskih pogojih zaradi 
izjemnega delovanja pri slabi 
svetlobi in nizkih temperaturah 
(−0,35 % / K)

Visoka stabilnost: preskuše-
no za obremenitve vetra do 
4000 Pa in snega do 6000 Pa

Tehnologija Q.ANTUM DUO Z 
z neprekinjeno namestitvijo 
celic poveča učinkovitost 
modula do 21,1 %

Za sončne module Q CELLS 
je zagotovljeno jamstvo izdelka 
do 25 let in jamstvo linearnega 
delovanjado 25 let

Q.PEAK DUO XL-G9
Modul s 156 polovičnimi celicami

Moč: 460 Wp

Učinkovitost: 20,9 %

Teža: 25,5 kg

ODLIČNA REŠITEV ZA

Strešni sistemi na
stanovanjskih stavbah

Komercialno in
industrijski Strešni sistemi

Sončne elektrarne 
na prostem

Q.PEAK DUO BLK-G9

Q.PEAK DUO ML-G9

Q.PEAK DUO XL-G9

Q.PEAK DUO BLK-G9
Modul s 120 polovičnimi celicami

Moč: 345 Wp

Učinkovitost: 20,3 %

Teža: 17,5 kg

Q.PEAK DUO ML-G9
Modul s 132 polovičnimi celicami

Moč: 395 Wp

Učinkovitost: 21,1 %

Teža: 19,5 kg

Serija Q.PEAK DUO ML-G9 je odlična izbira za namestitev
v zasebnih domovih kot tudi industrijskih ter komercialnih 
stavbah: najvišji donosi v omejenih območjih. Prav tako 
smo izpolnili visoka estetska pričakovanja po dovršeni obliki 
modulov na strehi stavbe: serija Q.PEAK DUO BLK-G9 je v 
celoti izdelan v črni barvi in tako na strehi pripomore ustvarjati 
poceni električno energijo ter obenem zagotavlja vrhunski 

videz. Za večje elektrarne in elektrarne s ploskimi površinami 
ponujamo serijo Q.PEAK DUO XL-G9 z največ 460 Wp moči na 
sončni modul, ki zagotavlja najnižje stroške pridelave električne 
energije. Vsi moduli serije Q.PEAK DUO-G9 uporabljajo 
inovativno povezavo med celicami z 12 okroglimi žicami, ki 
zavzema manj prostora in zagotavlja nižji notranji upor. Rezultat: 
najnaprednejši monokristalni sončni modul podjetja Q CELLS.

MONOKRISTALNI SONČNI MODULI S Q.ANTUM DUO Z TECHNOLOGY

Na voljo tudi kot
Q.PEAK DUO ML-G9+
s 25-letnim jamstvom za
izdelek in delovanje

Na voljo tudi kot

Q.PEAK DUO BLK-G9+

s 25-letnim jamstvom za

izdelek in delovanje
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SERIJA MODULOV Q.PEAK DUO-G8
NAJVIŠJA STOPNJA DELOVANJA
IN IZJEMNA UČINKOVITOST
Sončni moduli Q.PEAK DUO-G8 podjetja Q CELLS odstopajo od drugih po impozantnem videzu in najnovejši generaciji 
inovativne tehnologije Q.ANTUM DUO z izjemnimi donosi na velikem območju ter vrhunsko učinkovitostjo modulov.

Serija modulov Q.PEAK DUO-G8 iz monokristalnih sončnih 
modulov z izjemnim delovanjem in učinkovitostjo, ki je višja do 
20,5 %. Zaradi najnovejše generacije edinstvenega koncepta 
celic Q.ANTUM DUO sončni modul Q.PEAK DUO-G8 zagota-
vlja izjemno visoke donose na majhnem območju površine. Po-
lovične celice smo združili z naprednimi vezji in 12 podatkovnimi 
vodili. Črne polovične celice serije modulov Q.PEAK DUO-G8 
tudi najprestižnejši zgradbi podelijo dodatno vizualno eleganco. 
Tehnologija podjetja Q CELLS za preprečevanje potencialne 

izgube zaradi svetlobe, ki lahko privede do znatno slabšega ali 
skorajšnjega nedelovanja sistema. Druge običajne monokristal-
ne sončne celice izgubijo precejšen del njihove začetne moči 
zaradi insolacije. Sončni moduli Q.PEAK DUO-G8 to prepreču-
jejo s pomočjo tehnologije za preprečevanje potencialne izgube 
zaradi svetlobe. Sončni moduli Q.PEAK DUO-G8 so prav tako 
na voljo v izjemno privlačni zasnovi, ki je v celoti črna –
Q.PEAK DUO BLK-G8 in različica L modula Q.PEAK DUO L-G8 
s 144 polovičnimi celicami za odprte prostore.

MONOKRISTALNA Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

VAŠE PREDNOSTI

Optimalni donos v vseh 
vremenskih pogojih zaradi 
izjemnega delovanja pri slabi 
svetlobi in nizkih temperaturah 
(−0,35 % / K)

Visoka stabilnost: preskuše-
no za obremenitve vetra do 
4000 Pa in snega do 5400 Pa

Neodvisno zaporedno priklju-
čene celice zgornje in spodnje 
polovice modula zagotavljajo 
izboljšan donos v primeru 
delnega senčenja

Za sončne module Q CELLS 
je zagotovljeno jamstvo izdelka 
do 12 let in jamstvo linearnega 
delovanja do 25 let

Q.PEAK DUO BLK-G8
Modul s 120 polovičnimi celicami

Moč: 350 Wp

Učinkovitost: 19,8 %

Teža: 19,9 kg

Q.PEAK DUO L-G8
Modul s 144 polovičnimi celicami

Moč: 435 Wp

Učinkovitost: 20,5 %

Teža: 24,5 kg

Q.PEAK DUO-G8
Modul s 120 polovičnimi celicami

Moč: 360 Wp

Učinkovitost: 20,4 %

Teža: 19,9 kg

ODLIČNA REŠITEV ZA

Strešni sistemi na
stanovanjskih stavbah

Komercialno in
industrijski Strešni sistemi

Sončne elektrarne 
na prostem

Q.PEAK DUO-G8

Q.PEAK DUO BLK-G8

Q.PEAK DUO L-G8

Na voljo tudi kot
Q.PEAK DUO BLK-G8+
s 25-letnim jamstvom za
izdelek in delovanje

Na voljo tudi kot

Q.PEAK DUO-G8+

s 25-letnim jamstvom za

izdelek in delovanje
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SERIJA MODULOV Q.PEAK DUO-G7
IZJEMNA UČINKOVITOST
DELOVANJA IN INOVACIJA
Poleg izjemno visoke učinkovitosti delovanja (zaradi inovativne Q.ANTUM DUO Technology) sončni modul 
Q.PEAK DUO-G7 podjetja Q CELLS izstopa tudi po vpadljivi zasnovi.

Serija modulov Q.PEAK DUO-G7 iz monokristalnih sončnih 
modulov z izjemnim delovanjem in učinkovitostjo, ki je višja do 
20,3 %. Sončni moduli Q.PEAK DUO-G7 zagotavljajo izjemne 
in zanesljive donose zaradi nove generacije neprekosljivega 
koncepta sončnih celic Q.ANTUM DUO, ki smo mu sedaj dodali 
tehnološko napredno vezje in celično zasnovo z 12 podat-
kovnimi vodili. Črne polovične celice Q.ANTUM DUO v seriji 
modulov Q.PEAK DUO-G7 tudi najprestižnejši zgradbi podelijo 
dodatno vizualno eleganco. Zajamčen donos Q CELLS omo-
goča zanesljivo proizvodnjo električne energije v celotnem 
življenjskem ciklu uporabe sončnih panelov. Zaradi integrirane 

tehnologije podjetja Q CELLS za preprečevanje potencialne 
izgube zaradi svetlobe, ki lahko privede do znatnega poslab-
šanja delovanja sistema ali skorajšnjega nedelovanja sistema, 
sončni moduli Q.PEAK DUO-G7 preprečijo padce na podro-
čju donosa električne energije. Običajni monokristalni sončni 
moduli brez tehnologije za preprečevanje potencialne izgube 
zaradi svetlobe tako izgubijo večino svoje začetne zmogljivosti 
zaradi insolacije. Sončni moduli Q.PEAK DUO-G7 so prav tako 
na voljo v izjemno privlačni zasnovi, ki je v celoti črna – Q.PE-
AK DUO BLK-G7 in različica L modula Q.PEAK DUO L-G7 s 144 
polovičnimi celicami za odprte prostore.

MONOKRISTALNA Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

VAŠE PREDNOSTI

Optimalni donos v vseh 
vremenskih pogojih zaradi 
izjemnega delovanja pri slabi 
svetlobi in nizkih temperaturah 
(−0,35 % / K)

Visoka stabilnost: preskuše-
no za obremenitve vetra do 
4000 Pa in snega do 5400 Pa

Neodvisno zaporedno priklju-
čene celice zgornje in spodnje 
polovice modula zagotavljajo 
izboljšan donos v primeru 
delnega senčenja

Za sončne module Q CELLS 
je zagotovljeno jamstvo izdelka 
do 12 let in jamstvo linearnega 
delovanja do 25 let

Q.PEAK DUO BLK-G7
Modul s 120 polovičnimi celicami

Moč: 325 Wp

Učinkovitost: 20,2 %

Teža: 19,6 kg

Q.PEAK DUO L-G7
Modul s 144 polovičnimi celicami

Moč: 405 Wp

Učinkovitost: 20,3 %

Teža: 23 kg

Q.PEAK DUO-G7
Modul s 120 polovičnimi celicami

Moč: 335 Wp

Učinkovitost: 20,2 %

Teža: 18,7 kg

ODLIČNA REŠITEV ZA

Strešni sistemi na
stanovanjskih stavbah

Komercialno in
industrijski Strešni sistemi

Sončne elektrarne 
na prostem

Q.PEAK DUO-G7

Q.PEAK DUO BLK-G7

Q.PEAK DUO L-G7
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SERIJA MODULOV Q.PEAK DUO-G6
NEPREKINJENO VRHUNSKO DELOVANJE
Serija modulov Q.PEAK DUO-G6 podjetja Q CELLS je izjemna zaradi
inovativne Q.ANTUM DUO Technology z izjemno visokim izkoristkom modula.

Naša serija modulov Q.PEAK DUO-G6 iz monokristalnih 
sončnih modulov z izjemnim delovanjem in učinkovitostjo, ki je 
višja do 20,1 %. Zaradi edinstvenega koncepta sončnih celic 
Q.ANTUM DUO, kjer smo polovične celice združili z vrhunskim 
vezjem in zasnovo s 6 podatkovnimi vodili, serija modulov 
Q.PEAK DUO-G6 zagotavlja višje donose na območje povr-
šine. Vgrajen zajamčen donos Q CELLS omogoča zanesljivo 
proizvodnjo električne energije v celotnem življenjskem ciklu 
uporabe sončnih panelov. To prav tako omogoča vgrajena 
tehnologija podjetja Q CELLS za preprečevanje potencialne 

izgube zaradi svetlobe, ki lahko privede do znatno slabšega 
ali skorajšnjega nedelovanja sistema. Običajni sončni moduli 
brez tehnologije za preprečevanje potencialne izgube zaradi 
svetlobe tako izgubijo večino svoje začetne zmogljivosti zaradi 
insolacije. Sončni moduli Q.PEAK DUO-G6 to preprečujejo s 
pomočjo sistema zajamčenega donosa Q CELLS. Sončni mo-
duli Q.PEAK DUO-G6 so prav tako na voljo v izjemno privlačni 
zasnovi, ki je v celoti črna – Q.PEAK DUO BLK-G6 in različica 
L modula Q.PEAK DUO L-G6 s 144 polovičnimi celicami za 
odprte prostore.

MONOKRISTALNA Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

VAŠE PREDNOSTI

Optimalni donos v vseh 
vremenskih pogojih zaradi 
izjemnega delovanja pri slabi 
svetlobi in nizkih temperaturah 
(−0,36 % / K)

Visoka stabilnost: preskuše-
no za obremenitve vetra do 
4000 Pa in snega do 5400 Pa

Neodvisno zaporedno priklju-
čene celice zgornje in spodnje 
polovice modula zagotavljajo 
izboljšan donos v primeru 
delnega senčenja

Za sončne module Q CELLS 
je zagotovljeno jamstvo izdelka 
do 12 let in jamstvo linearnega 
delovanja do 25 let

Q.PEAK DUO BLK-G6
Modul s 120 polovičnimi celicami

Moč: 345 Wp

Učinkovitost: 19,5 %

Teža: 19,9 kg

Q.PEAK DUO L-G6
Modul s 144 polovičnimi celicami

Moč: 425 Wp

Učinkovitost: 20,1 %

Teža: 24,5 kg

Q.PEAK DUO-G6
Modul s 120 polovičnimi celicami

Moč: 360 Wp

Učinkovitost: 20,1 %

Teža: 19,9 kg

ODLIČNA REŠITEV ZA

Strešni sistemi na
stanovanjskih stavbah

Komercialno in
industrijski Strešni sistemi

Sončne elektrarne 
na prostem

Q.PEAK DUO-G6

Q.PEAK DUO BLK-G6

Q.PEAK DUO L-G6

Na voljo tudi kot
Q.PEAK DUO BLK-G6+
s 25-letnim jamstvom za
izdelek in delovanje

Na voljo tudi kot

Q.PEAK DUO-G6+

s 25-letnim jamstvom za

izdelek in delovanje
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SERIJA MODULOV Q.PEAK DUO-G5
REVOLUCIONARNA SERIJA,
KI OSVAJA NAGRADE
Serija modulov Q.PEAK DUO-G5 podjetja Q CELLS je edinstvena zaradi Q.ANTUM DUO Technology,
ki omogoča izjemno visoko učinkovitost delovanja na majhnem območju površine. Nesporno izjemnost
dokazujeta osvojeni nagradi Intersolar Award in Solar + Power Award.

Monokristalni sončni modul Q.PEAK DUO-G5 zagotavlja 
izjemen donos na manjših območjih površin zaradi izjemnega 
delovanja in učinkovitostjo, ki je višja do 20,2 %. Te značilnosti 
zagotavlja edinstven koncept sočnih celic Q.ANTUM DUO, ki 
združuje polovične celice in vrhunska vezja v zasnovi s 6 podat-
kovnimi vodili. Vgrajen zajamčen donos Q CELLS omogoča za-
nesljivo proizvodnjo električne energije v celotnem življenjskem 
ciklu uporabe sončnih panelov. To prav tako omogoča vgrajena 
tehnologija podjetja Q CELLS za preprečevanje potencialne 
izgube zaradi svetlobe, ki lahko privede do znatno slabšega ali 

skorajšnjega nedelovanja sistema. Običajni monokristalni sončni 
moduli brez tehnologije za preprečevanje potencialne izgube 
zaradi svetlobe tako izgubijo večino svoje začetne zmogljivosti 
preprosto na račun insolacije. Sončni moduli Q.PEAK DUO-
-G5 to preprečujejo s pomočjo sistema zajamčenega donosa 
Q CELLS. Sončni moduli Q.PEAK DUO-G5 so prav tako na 
voljo v izjemno privlačni zasnovi, ki je v celoti črna – 
Q.PEAK DUO BLK-G5 in različica L modula Q.PEAK DUO L-G5 
s 144 polovičnimi celicami za odprte prostore.

MONOKRISTALNA Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

VAŠE PREDNOSTI

Optimalni donos v vseh 
vremenskih pogojih zaradi 
izjemnega delovanja pri slabi 
svetlobi in nizkih temperaturah 
(−0,36 % / K)

Visoka stabilnost: preskuše-
no za obremenitve vetra do 
4000 Pa in snega do 5400 Pa

Neodvisno zaporedno priklju-
čene celice zgornje in spodnje 
polovice modula zagotavljajo 
izboljšan donos v primeru 
delnega senčenja

Za sončne module Q CELLS 
je zagotovljeno jamstvo izdelka 
do 12 let in jamstvo linearnega 
delovanja do 25 let

Q.PEAK DUO BLK-G5
Modul s 120 polovičnimi celicami

Moč: 325 Wp

 Večja učinkovitost: do 19,6 %

Teža: 18,7 kg

Q.PEAK DUO L-G5
Modul s 144 polovičnimi celicami

Moč: 400 Wp

 Večja učinkovitost: do 20,1 %

Teža: 23 kg

Q.PEAK DUO-G5
Modul s 120 polovičnimi celicami

Moč: 335 Wp

 Večja učinkovitost: do 20,2 %

Teža: 18,7 kg

ODLIČNA REŠITEV ZA

Strešni sistemi na
stanovanjskih stavbah

Komercialno in
industrijski Strešni sistemi

Sončne elektrarne 
na prostem

Q.PEAK DUO-G5

Q.PEAK DUO BLK-G5

Q.PEAK DUO L-G5
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Q.MOUNT
VSESTRANSKI MONTAŽNI 
SISTEM ZA STREHE DVOKAPNICE

RAZLIČNI PRIMERI UPORABE
Zaradi različnih oblik streh in materialov strešnikov dvokapnice 
predstavljajo poseben izziv pri vgradnji sončnega sistema. 
Naj gre za vgradnjo na strešnike, valovito pločevino, trapezno 
profilno pločevino ali strehe s kovinskimi zvari. Sistem Q.MOU-
NT ponuja preproste montažne elemente za hitro, učinkovito in 
varno vgradnjo sončnih sistemov na dvokapnice.

HITRA IN PREPROSTA VGRADNJA
Različne vrste streh imajo različne zahteve za vgradnjo sončne-
ga sistema. Ne glede na vrsto vgradnje na streho podsistem 
Q.MOUNT z modularnimi komponentami zagotavlja hitro, 
preprosto in stroškovno učinkovito vgradnjo.

OBSEŽNA IZBIRA KOMPONENT
Sistem Q.MOUNT podjetja Q CELLS ponuja obsežno izbi-
ro vgradnih elementov, ki jih je mogoče prilagoditi ustrezni 
površini strehe. Vse komponente Q.MOUNT so izdelane iz 
visokokakovostnih materialov, odpornih na rjavenje, in se 
ponašajo z dolgo življenjsko dobo. S programsko opremo 
ROOFTOP PLANNER Q CELLS lahko hitro in preprosto obli-
kujete zasnovo sistema, vse zahtevane vgradne komponente 
lahko opredelite v enem koraku in prav tako lahko preverite 
izvedljivost s strukturnega vidika.

PRIMERNO ZA VSE STANDARDNE POŠEVNE STREHE
Q.MOUNT je idealni sistem za vgradnjo zasebnih in komercial-
nih strešnih panelov, opremljenih s sončnimi moduli Q CELLS, 
saj lahko postavitev modulov ter podstrukturo preprosto načr-
tujete s programsko opremo ROOFTOP PLANER in sistemom 
Q.MOUNT podjetja Q CELLS.

Hitra in preprosta vgradnja na strehe dvokapnice.

VAŠE PREDNOSTI:
• Sistem Q.MOUNT je primeren za vse 
 pogoste vrste poševnih streh
• Visokokakovostne in vzdržljive komponente
• Hitra in preprosta vgradnja
• Preprosto načrtovanje sončnega sistema in komponent s 
  programsko opremo ROOFTOP PLANNER 
 podjetja Q CELLS

Q.FLAT-G5
HITER IN ZANESLJIV
SISTEM ZA RAVNE STREHE

HITRA VGRADNJA
Z osnovnimi profili s preprostim mehanizmom za zlaganje, ki 
so v celoti integrirani, boste prihranili obsežne predpriprave in 
zmanjšali število delovnih korakov.

SAMO EN VIJAK
Z inovativno zasnovo smo dosegli, da za vgradnjo posamezne-
ga modula potrebujemo zgolj en vijak.

MANJ POSAMEZNIH KOMPONENT
Sistem Q.FLAT-G5 v glavnem dobavljamo vnaprej montiran in 
vključuje samo osnovni profil, nosilec obremenitve in končno 
ploščo za spenjanje. S tem smo zmanjšali stroške shranjevanja 
in logistike ter količino dela, ki ga je treba izvesti na strehi.

MANJ MERILNIH DEL
Nosilci obremenitve se uporabljajo kot distančniki med 
osnovnimi profili. Ko poravnate prvi osnovni profil, razdaljo do 
naslednjih osnovnih profilov pridobite tako, da vstavite nosilce 
obremenitve. Na ta način dodatno merjenje ni zahtevano.

SISTEM, NAKLONJEN STREHI
Zaradi načina vgradnje je gradbeni material zaščiten in tako ni 
treba predreti strešnikov. Obremenitev se porazdeli nad povr-
šino strehe in tako prepreči morebitne poškodbe strešnikov.

OBREMENITEV
Shranite lahko različne velikosti obremenitev ne le v za to 
namenjene nosilce obremenitve, temveč tudi neposredno v 
osnovne profile.

VISOKI DONOSI
Odlične donose smo zagotovili skoraj neodvisno od razpore-
ditve sistema in tako dosegli visoko stopnjo prilagodljivosti pri 
zasnovi strešnih panelov. Q.FLAT-G5 ima pri primerjavi s stan-
dardnimi sistemi precej višjo gostoto pretoka moči (več kot 
180 Wp/m2) in je tako idealna izbira za proizvodnjo električne 
energije z nizkimi stroški.

Manj delovnih korakov in hitra vgradnja zaradi preprostega mehanizma za zlaganje.
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Q.HOME+ ESS HYB-G2* je rešitev za shranjevanje, ki jo je mogoče nadgraditi, 
z integriranim inverterjem PV za zasebne sončne sisteme. 

Q.HOME+ ESS HYB-G2
OPTIMIZIRANA PORABA

Splošne informacije 
o sistemu

Oddaljen nadzor Internet, mobilni podatki

Zaslon Vgrajeni 5-palčni zaslon na dotik TFT

Zasilno delovanje Zasilno delovanje po času preklopa (najv. 30 sekund),
3 kW neprekinjenega delovanja pri drugem izhodu (4,6 kW za najv. 10 minut)

Sistem za upravljanje energije Integriran

Vhod za enosmerni 
tok (PV)

Najv. vhodna moč 6,6 kWp (3,3 kWp na MPPT)

Število nizov (MPPT) 2 (2)

Izhod za izmenični tok
Moč 4,6 kW

Faza podajanja / faza povezovanja 1 / 1

Učinkovitost PV v omrežje (Evropa) 95,5 %

Litij-ionski
akumulator

Zmogljivost akumulatorja
4 / 8 / 12 kWh (4 kWh na modul akumulatorja)
6,3 / 12,6 / 18,9 kWh (6,3 kWh na modul akumulatorja)

Najv. zmogljivost polnjenja / najv. zmogljivost praznjenja 2 kW (en modul akumulatorja), 3 kW (≥ dva modula akumulatorja) / 3 kW

* Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na regijo

Sistemi za shranjevanje energije

REŠITEV, KI JO JE MOGOČE NADGRADITI
PREGLED PREDNOSTI

Pogostokrat je bolj ekonomično shraniti ustvarjeno 
sončno energijo in jo porabiti takrat, ko jo potrebujete, 
namesto da presežke oddajate v električno omrežje. Za-
radi vse večjih stroškov električne energije je smiselno, da 
proizvedeno sončno energijo porabite sami: tako boste 
prihranili denar in prispevali k čistejšemu okolju. Naši sis-
temi za shranjevanje energije zagotavljajo dolgotrajno de-
lovanje in zajamčen donos. 

REŠITEV SHRANJEVANJA, KI JO 
JE MOGOČE NADGRADITI

Rešitev shranjevanja, ki jo je mogoče nadgraditi 
iz 4 kWh na 18,9 kWh in je optimizirana za 
določeno proizvodnjo ter porabo električne 
energije. 

VZDRŽLJIVOST, KI JO JE 
MOGOČE NADGRADITI

Dolga življenjska doba z 10-letnim jamstvom 
za izdelek in zajamčenih vsaj 80 % začetne 
zmogljivosti akumulatorja po 10 letih. Zelo 
kratki cikli polnjenja in zmožnost globokega 
praznjenja.

INTELIGENTNA  
ZASNOVA

Modularna zasnova za preprosto in hitro 
vgradnjo, sistem oddaljenega krmiljenja z 
litij-ionskim akumulatorjem in polnilnikom 
akumulatorja.

PREPROSTO ODDALJENO 
VZDRŽEVANJE

Preprosto vzdrževanje naprave zaradi funkcije 
zgodnjega zaznavanja okvar, spletnega nadzora 
in zanesljivega servisnega omrežja.

     

VARNOST

Visokokakovosten litij-ionski akumulator družbe 
Samsung.

    

ZMOGLJIVOST CIKLOV

Izjemno visoka zmogljivost delovanja ciklov.
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Q.HOME+ ESS AC-G2* je rešitev za shranjevanje energije (priklop na izmenični tok) za obstoječe fotovoltaične sisteme.

Q.HOME+ ESS AC-G2
PREPROSTA NAKNADNA NADGRADITEV

Splošne informacije 
o sistemu

Mere 539 mm × 1236 mm × 231 mm

Zaslon LED: akumulator SOX, stanje povezave z omrežjem, stanje storitve

Oddaljen nadzor Splet, mobilni podatki

Sistem za upravljanje energije Inkluziven in omogoča preprosto integracijo

Pretvornik
omrežnih podatkov

Nazivna moč 3 kW

Nazivna napetost / nazivni razpon napetosti 230 / 183–265 V

Podatki o akumulatorju
(enosmerni tok)

Akumulator Litij-ionski, nikelj-manganov-kobaltov

Nazivna napetost akumulatorja / nazivni razpon napetosti 48 / 42,0–58,5 VDC

Zasilno delovanje Nazivna navidezna moč / nazivna moč 2

Litij-ionski
akumulator

Zmogljivost akumulatorja 6,5 kWh

Najv. tok za polnjenje / najv. tok za praznjenje 63 / 63 ADC

* Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na regijo

Sistemi za shranjevanje energije

REŠITEV ZA SHRANJEVANJE
(PRIKLOP NA IZMENIČNI TOK)
PREGLED PREDNOSTI

Zahteve po električni energiji posameznikov se razlikujejo – 
tako kot se med seboj razlikujejo različne vrste streh. Zato 
ponujamo sončne pakete, prilagojene kupcu, pri katerih lahko 
izbirate med različnimi visokozmogljivimi sončnimi moduli, in-

verterji ali shranjevalniki sončne energije: optimizirajte sončne 
pakete Q CELLS glede na svoje potrebe in ustrezno stopnjo 
lastne porabe:

VZORČNO KROŽENJE SONČNIH SISTEMOV S SHRANJEVANJEM ELEKTRIČNE ENERGIJE
(Q.PEAK DUO-G8 360) IN BREZ NJEGA

VELIKOST GOSPODINJSTVA/
PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE

VELIKOST PV
NAJMANJŠA 
POVRŠINA NA STREHI

LASTNA PORABA BREZ
SISTEMA ZA SHRANJEVANJE

LASTNA PORABA S
SISTEMOM ZA SHRANJEVANJE

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

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

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

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

ZANESLJIVI VISOKOZMOGLJIVI SONČNI SISTEMI SE PRILAGAJAJO
VAŠIM POTREBAM PO ELEKTRIČNI ENERGIJI IN VRSTI STREHE

OPTIMIZIRANA ZMOGLJIVOST

Rešitev za shranjevanje s priklopom na 
izmenični tok za vaš dom omogoča integracijo 
novih in obstoječih sončnih elektrarn. Sistem 
lahko priključite neposredno na inverterje PV.

DOLGA VZDRŽLJIVOST

10-letno jamstvo za izdelek in zajamčenih vsaj 
80 % začetne zmogljivosti akumulatorja po 
10 letih.

INTELIGENTNA ZASNOVA

Celovita zasnova omogoča hitro in preprosto 
vgradnjo, sistem z inverterjem za izmenični tok 
in zmogljivim litij-ionskim akumulatorjem.

INTEGRIRANO UPRAVLJANJE 
ENERGIJE

Integrirani sistem za upravljanje energije 
omogoča celoten pregled proizvodnje 
električne energije in notranje porabe.

     

VARNOST

Visokokakovosten litij-ionski akumulator z 
integriranim upravljanjem akumulatorja, za 
katerega skrbi podjetje LG Chem.

ZASILNO  
DELOVANJE

Zaradi integrirane funkcije zasilnega delovanja 
lahko v primeru izpada prav tako uporabite 
elektriko, shranjeno v zasilni električni vtičnici
(230 V / 9 A).
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Partnerjem Q.PARTNERS ponujamo programsko rešitev Q CELLS ROOFTOP PLANNER, 
ki na enem mestu zajema vse stopnje načrtovanja.

Q CELLS ROOFTOP PLANNER
PREPROSTO NAČRTOVANJE SISTEMA

     
VSE NA ENEM MESTU

Orodje za načrtovanje podjetja Q CELLS 
združuje različne programe in vam olajša 
postopek načrtovanja. Vse konfiguracijske 
korake uvedite v enem programu – na ta način 
boste prihranili čas in vire.

VNESITE NASLOV –   
 IN PRIČNITE

Vnesite naslov nepremičnine in Google 
Zemljevidi bo prikazal streho zgradbe. Ko 
izberete obliko strehe, se samodejno prikažejo 
območja površin – z nekaj kliki jih lahko razširite 
ali strnite. Prav tako se samodejno prikažejo 
območja obremenitve zaradi vetra in snega, ki 
jih lahko prikažete na ravni z več podrobnostmi.

IZBIRA   
KOMPONENT

Ko ste izbrali module in pomožno strukturo, 
sistem samodejno opravi dodelitev, vključno 
s simulacijo senčenja in pregled ožičenja. Z 
dodatno napredno možnostjo 3D-ponazoritve 
boste nedvomno navdušili svoje stranke.

PREPROSTA SIMULACIJA

Ko ste izbrali inverterje ali rešitev za 
shranjevanje, lahko sedaj neposredno 
dostopate do simulacije. V preteklih različicah 
je bilo simulacijo treba zagnati z zunanjega vira, 
kot je PVsyst ali PV*SOL z vnaprej naloženimi 
vremenskimi podatki Meteonorm. Lokalno 
topografijo, kot so gore, lahko preprosto 
vključite.

VSE, KAR POTREBUJETE

Ko dokončate projekt, sistem ustvari strukturni 
seznam vseh zahtevanih materialov, ki ga lahko 
preprosto izvozite v Excelovo datoteko ali 
poročilo o projektu v obliki zapisa PDF.
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Q.HOME EDRIVE-G1 vam omogoča, da prihranite energijo tako,
da se priključite v sistem izmenjave električne energije po različnih cenah na ekološko in ekonomsko učinkovit način.

Q.HOME EDRIVE-G1
PAMETNA POLNILNA POSTAJA

Q.HOME EDRIVE-G1 ne ponuja zgolj prednosti visokokakovo-
stnega polnilnika, temveč tudi možnost mobilnega polnjenja. 
In to v standardnem obsegu premijskih funkcij. Polnilna postaja 
ponuja enak nabor funkcij kot fiksno nameščena polnilna 
postaja, vendar je obenem izjemno kompaktna ter zagotavlja 
univerzalno uporabo. Q.HOME EDRIVE-G1 vam omogoča 
polnjenje na poljubnem mestu, v poljubni vtičnici in skoraj 
v vseh električnih avtomobilih. Mobilnost omogoča stenski 
nosilec s sistemom za hitro sprostitev, ki je vključen v paket. 
Doma lahko polnilno postajo uporabljate na stenskem nosilcu, 
z enim gibom pa Q.HOME EDRIVE-G1 lahko postane mobilna 
polnilna postaja. S postajo Q.HOME EDRIVE-G1 boste tako 

lahko začeli postopek polnjenja na vseh mestih, ki zagotavljajo 
izmenični in trifazni tok. Polnila postaja Q.HOME EDRIVE-G1 
je izjemno kompaktna zaradi integrirane vtičnice tipa 2, ki 
uporablja kabel tipa 2 – kabel, ki je na voljo v avtomobilih. 
Poslovite se od nepotrebnih kablov. Naše polnilne postaje 
lahko uporabljate za skoraj vse avtomobile, ki so registrirani za 
evropski trg: npr. Renault Zoe, Mercedes-Benz EQC, Nissan 
Leaf, Hyundai Ioniq, Kia Niro, eGolf, BMW i3, vsa vozila 
Tesla, vključno z modelom Model 3. Za polnjenje električnega 
avtomobila poljubne znamke boste tako potrebovali samo to 
polnilno postajo.

PAMETNE FUNKCIJE
PREGLED PREDNOSTI

INTELIGENTNO POLNJENJE

Inteligentna priključitev polnilne postaje Q.HOME EDRIVE-G1 na borzo 
električnih cen vam omogoča ekološko in ekonomsko polnjenje. Naprava 
vas obvesti o trenutnem strošku, prikaže zgodovino polnjenja in je 
zdržljiva z adapterjem ter kablom tipa 2. Prav tako je mogoče vnaprej 
določiti čas polnjenja z začetnim in končnim časom na poljuben dan v 
tednu.

PRIROČNA VGRADNJA

Stenski nosilec s sistemom hitre sprostitve vam omogoča, da hitro 
sprostite polnilno postajo. Zaradi integriranega stikala RCD vam v 
elektronsko omrežje zgradbe ni treba naknadno vgraditi drage priprave FI 
tipa B (RCCP), razred zaščite IP54 polnilne postaje Q.HOME EDRIVE-G1 
pa je primeren za stalno delovanje na prostem.

NEPREKOSLJIVA STROJNA OPREMA

Polnilna postaja Q.HOME EDRIVE-G1 omogoča visoko zmogljivost 
polnjenja do 22 kW s primernim vtičem tipa 2. Prav tako je napravo 
mogoče prek adapterja priključiti na vtič tipa 1. Na voljo je več 
adapterjev za enofazno in večfazno polnjenje ter polnilno postajo 
lahko polnite celo prek vtičnice v gospodinjstvu. Postaja ima vgrajeno 
mehansko blokado kabla med avtomobilom in polnilno postajo in zahteva 
odobritev lastnika.

PAMETNI NADZOR

Povezavo s polnilno postajo Q.HOME EDRIVE-G1 je mogoče 
vzpostaviti prek interneta ali neposredno prek dostopne točke. Če želite 
konfigiurirati podrobne nastavitve, je na voljo brezplačna aplikacija. 
Osebni dostop je mogoče s karticami ali vezji, ki podpirajo standard 
RFID. Za prilagoditev potrebujete uporabniški račun z mesečnim 
pregledom porabe ter funkcijo upravljanja kartic RFID.
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SKUPAJ BOMO VSTOPILI V NOVO OBDOBJE

Premijski program
Ali ste vedeli, da v premijskemu programu vsi naši partnerji Q.PAR-
TNERS na različnih področjih zbirajo točke stanj? Najbolj aktivnim 
strankam podelimo premijsko stanje, s katerim imajo na voljo dostop 
do dodatnih prednosti in ugodnosti. Vaš prodajni predstavnik 
podjetja Q CELLS vam bo z veseljem predstavil različne možnosti, 
povezane s trenutnim stanjem in prihodnjim razvojem. 

Zmogljiva programska oprema za načrtovanje

Zmogljiv spletni portal

Strokovni prodajni dokumenti

Osebna podpora za trženje in prodajo

Privlačne cene

Posamezni stiki

Tehnična podpora za
stranke na mestu vgradnje

Izobraževanja o izdelku
in spletna usposabljanja

Ustvarjanje potencialnih strank

Hitre in neposredne poizvedbe o izdelkih

Posebni pogoji dostave

NAŠ PARTNERSKI PROGRAM
Q.PARTNER VEČJI NABOR
STORITEV, VEČJA USPEŠNOST

Poleg izjemno ugodnih posebnih pogojev, ki jih ponujamo našim partnerjem Q.PARTNERS, 
monterjem v sklopu partnerstva nudimo tudi pester nabor privlačnih storitev in podpore. 
Prek osrednjega portala Q.PARTNER lahko dostopate do vseh orodij in storitev. V območju 
za prenose si lahko ogledate do ekskluzivne vsebine za vaš projekt. 

Ali trdno verjamete v naše izdelke in želite o tem obveščati tudi druge? Ali bi si želeli postati ambasador 
naše blagovne znamke? Če ste odgovorili pritrdilno, se odločite za partnerstvo s podjetjem Q CELLS in 
postanite naš Q.PARTNER.

Kako postati partner Q.PARTNER

ALI VAS   
ZANIMA?

Pišite nam:
partner@q-cells.com

PREDNOSTI

Pridobite dostop do portala 
Q.PARTNER podjetja Q CELLS 
in naših trženjskih gradiv ter 
začnite koristiti ugodne nakupne in 
dostavne pogoje.

   

ZAGOTOVITE SI OBISK

Naš prodajni predstavnik vas 
bo z veseljem obiskal v vašem 
podjetju in z vami sklenil partnersko 
pogodbo.
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Q CELLS
NEMŠKA KAKOVOST,
ZDRUŽENA S KOREJSKO
FINANČNO KREPOSTJO
Za podjetje Q CELLS je fotovoltaika veliko več kot zgolj izdelek. Je ključna tehnologija 
za zanesljivo, učinkovito in vzdržljivo oskrbo z energij – za današnje in bodoče generacije.

Podjetje Q CELLS je eno od vodilnih svetovnih proizvajalcev fotovoltaičnih celic – 
to smo uspeli doseči z izjemno kakovostnimi ter visoko učinkovitimi sončnimi celicami 
in moduli. Poslovni sedež podjetja je v mestih Seoul, Južna Koreja (globalni izvršni 
sedež) in Thalheim, Nemčija (tehnološki in inovacijski sedež), proizvodnjo pa smo 
vzpostavili v obratih v Južni Koreji, Maleziji in na Kitajskem. Q CELLS ponuja celoten 
nabor fotovoltaičnih izdelkov in rešitev. Podjetje Q CELLS z obratnim kapitalom, večjim 
od 185 bilijonov USD, je podružnica skupine Hanwha Group in obenem uveljavljen 
in finančno trden partner sončnih izdelkov ter storitev za stranke po vsem svetu. 
Proizvodna zmogljivost sončnih celic 9,6 GW (konec leta 2020) nas postavlja na mesto 
vodilnega proizvajalca sočnih celic in enega največji proizvajalcev sončnih modulov 
na svetu. Dosegli smo oceno Bloomberg Tier 1 in smo v skupini najuspešnejših 
ponudnikov modulov skupine BNEF.

Podatki o podjetju
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HANWHA GROUP
DODANA VREDNOST NA
PODROČJU SONČNE ENERGIJE
Skupina Hanwha Group je integrirana v celotno oskrbovalno verigo
fotovoltaičnega sektorja – od silicija do velikih sončnih elektrarn.

Podjetje Q CELLS se kot del skupine Hanwha Group, ki je sedma največja korpo-
racija v Južni Koreji, lahko zanese na močnega partnerja z zavidljivo 68-letno 
zgodovino. Skupina zaseda 261 mesto na svetovni lestvici podjetij Fortune Glo-
bal 500 in upravlja 351 omrežij po svetu. Skupaj nas povezuje naše prepričanje v 
skupini in naša želja, da prevzamemo vodilno trajnostno vlogo za naše človeštvo 
in naš planet. Vse, kar raste in uspeva na Zemlji, je za svoj obstoj treba pripisa-
ti sončni energiji – čist, ekonomičen in neskončen vir energije. Skladno z našo 
poslovno filozofijo podeljevanja in pridobivanja zaupanja ter zvestobe smo lahko 
izpolnili potrebe po energiji ljudi in institucij na različnih trgih. Naš vstop v sektor 
fotovoltaike v letu 2010 je bil tako naravna posledica začrtanega cilja. Tako bomo 
lahko bodočim generacijam ponudili izjemen nabor vodilnih trajnostnih izdelkov in 
storitev na področju sončne energije.

PRIHODKI ZA LETO 2020 (E)

56,6 MILIJARD USD

LETO USTANOVITVE

1952

SREDSTVA

178,4 MILIJARD USD

FORTUNE® GLOBAL 500 RANK

261
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