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Bästa kund

Varje dag testar du våra produkter i praktiken så dina behov 
och krav är högsta prioritet för oss. Vi vill att du ska vara fram-
gångsrik och erbjuder dina kunder de bästa produkterna och 
tjänsterna.

I den nya Q CELLS produktkatalogen hittar du allt du behöver 
för framgångsrikt samarbete med dina kunder utöver våra kraft-
fulla och utmärkta solcellsmoduler: Passande systemkompo-
nenter som t.ex. underkonstruktioner, skalbara batteri-lagrings-
system och intelligent mjukvara för energistyrsystem.

Q CELLS är din centrala kontakt för alla fotovoltaiska produkter 
och tjänster och våra Q CELLS PARTNER spelar en viktig roll: 
den tillförlitliga installationen av våra produkter.

Som Q.PARTNER kan du dra nytta av ett brett utbud av tjänster 
som ger dig poäng hos dina kunder. Vare sig det gäller att stöd-
ja deras marknadsaktiviteter, leverera alla komponenter direkt till 
arbetsplatsen eller hjälpa till att hitta nya kunder - som 
Q.PARTNER kan du vara säker på att dina kunder är imponerade! 
På www.q-cells.eu kan du få veta mer om vårt aktuella
Q.PARTNER program när du vill.

Och nu hoppas vi att du får glädje av att bläddra igenom
katalogen och ser fram mot dina beställningar.

DU SPELAR HUVUDROLLEN FÖR OSS
VI VILL ATT DU LYCKAS
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Q CELLS SOLCELLSMODULER
DE FYRA KVALITETSNIVÅERNA
En hög kvalitet innebär att våra produkter kommer att hålla i många år och fantastiska tekniska 
egenskaper. Det betyder att kvalitetssäkringen spelar en avgörande roll för oss.

www.VDEinfo.com
ID. 40032587
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Quality Tested
hög pålitlighet
lågt slitage
optimerad
funktionssäkerhet
kontinuerlig
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BEVISAD KVALITET

Top
Performer

I PV Module Reliability Scorecard som 
publicerades 2020, DNV GL & PVEL intygade att
Q CELLS moduler har tilldelats "Top Performer" 
status fem år i rad.

NIVÅ 1
PRODUKTIONSSÄKERHET

Sedan 2011 har Q CELLS produktionssäkerhet 
varit garantin för resistens mot PID 
(potentialinducerad nedklassning), LID 
(ljusinducerad degradering) och LeTID 
(degradering inducerad av ljus och förhöjd 
temperatur) som säkerställs av veckovis 
produktionsövervakning. För skydd mot hot-
spots testas 100 % av solcellsproduktionen.

NIVÅ 2
ENGÅNGSCERTIFIERINGSTESTER

Den andra nivån utgörs av internationella 
förstagångscertifieringstester, till exempel, 
enligt IEC, CSA / UL, MCS, JET och Kemco. 
De garanterar att modulernas elsäkerhet 
liksom konstruktionens säkerhet uppfyller 
internationella standarder.

NIVÅ 3
VDE-KVALITETSTESTAT

”VDE Quality Tested”-programmet överträffar 
den första certifieringsprovningen i IEC med 
t.ex. dubbla tester vid växlande temperaturer. 
De månatliga upprepningstesten garanterar 
dessutom en jämn kvalitet.

NIVÅ 4
Q CELLS-KVALITETSPROGRAM

Q CELLS interna kvalitetsprogram garanterar 
att alla produkter uppfyller vårt företags 
höga standarder. Flera tester än vad som 
krävs av VDE utförs, som t.ex. tre gånger så 
många cykler av fuktighets/frysprovet. 100 % 
högupplöst elektroluminiscenskontroll är 
Q CELLS standard.
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INNOVATIV TEKNIK

Intersolar 
Award

För våra innovativa solcellsmoduler
Q.PEAK RSF L-G4.2 and
Q.PEAK DUO-G5

Q.ANTUM 
CELLTEKNOLOGI
LÄGRE KOSTNADER
FÖR ELPRODUKTION
OCH HÖGRE AVKASTNING

När allt kommer omkring är det bara en sak som räknas: Hur mycket 
elektricitet totalt producerar ditt solcellssystem dagligen och hur mycket 
som produceras inom loppet av ett år – och vad kostar det. Q.ANTUM 
optimerar den innovativa och kostnadseffektiva kristallina kiseltekniken 
för att erbjuda dig bästa möjliga förhållande mellan pris och prestanda. 
Kombinationen av hög effektivitet, höga prestandaklasser och optimalt 
utbyte vid verkliga förhållanden garanterar att dina affärer med solen 
kommer att vara lönsamma.

Q.ANTUM TECHNOLOGY – HÖGRE AVKASTNING. HÖGRE VINST.

Middag KvällMorgon

Bättre temperatur
beteende 

15 % högre effekt

Bättre prestanda 
i svagt ljus

Avkastning 
från en standard 

345 Wp panel

Avkastning från en Q CELLS
395 Wp solpanel med

Q.ANTUM Technology
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Q.ANTUM kombinerar de allra bästa egenskaperna från alla kända cell-
tekniker för att uppnå hög prestanda under verkliga förhållanden till låga 
energikostnader (LCOE). Baksidan på Q.ANTUM solceller är belagda 
med en särskild nanobeläggning som fungerar som en vanlig badrums-
spegel. Solstrålar som annars skulle ha gått förlorade reflekteras tillbaka in 
i cellen för att alstra mer elektricitet. Detta förstärker de elektriska egen-
skaperna betydligt och förbättrar verkningsgraden avsevärt.

Q.ANTUM
CELLTEKNOLOGI
MER LJUS.
MER PRESTANDA.
MER ELEKTRICITET.

FUNKTIONSPRINCIPEN BAKOM 
Q.ANTUM-CELLTEKNOLOGI 

Vanliga kristallina solceller Q.ANTUM- solcellerKristallina standardsolceller Kristallina Q.ANTUM solceller

Power
Reflector

Aluminiumfolie
på baksidan

Kisel

Aluminiumfolie
på baksidan

Kisel

SV
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Q.ANTUM DUO Z TECHNOLOGY
KOMPROMISSLÖST EFFEKTIVA

RUNDA STRÖMSKENOR
Användning av runda ledningar i stället för platta 
lödband minskar både bredden och skuggeffek-
ten. På detta sätt kan skuggningen minskas med 
75 % och prestandan ökas med 2,5 %. En annan 
fördel med runda ledningar är att de reflekterar 
ljus tillbaka till modulen.

Wire
Ribbon

Q.ANTUM DUO TECHNOLOGYKONVENTIONELL TEKNIK

Mindre bredd och inre reflektion 
minskar skuggningen med sam-
manlagt 75 %.

100 % av lödbandet har
en skuggande effekt.

Två celler i halvformat med 12 
strömskenor har samma eller till 
och med bättre prestanda än en 
hel cell med 24 strömskenor.

Större avstånd mellan strömske-
norna: Elektronerna måste 
tillryggalägga en längre sträcka 
och motståndet blir högre.

Mindre avstånd, mindre mot-
stånd och bättre absorption av 
exciterade elektroner.

STANDARD TEKNIK MED 
4 STRÖMSKENOR

AVANCERAD TEKNIK 
MED 12 STRÖMSKENOR 

TEKNIK MED 12 STRÖMSKENOR
Det minskade avståndet mellan strömskenor-
na och ytterligare banor gör det möjligt att 
öka prestandan med 2 %. Fler ledningsbanor 
innebär ett förbättrat strömflöde och därmed 
minskade motståndsförluster.

1

HALVCELLSTEKNIK
Halva celler halverar strömmen i själva cellen. I 
kombination med en modullayout som minskar 
sträckan för den elektriska strömmen leder 
denna teknik till en effektökning med 3 %.

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

NOLL-GAP LEDNINGSDRAGNING
Vi har samlat vår Q CELLS-kunskap och utvecklat 
en helt ny cellkoppling som gör att vi kan minime-
ra mellanrummet mellan cellerna. Färre mellan-
rummet innebär fler solceller i modulen, vilket i 
sin tur genererar mer el och ökar verkningsgraden 
med 4 %.

4

De obefintliga mellanrummen 
mellan cellraderna medför en
högre celltäthet.

Halvcellsteknik med
avstånd mellan cellerna

UTOMORDENTLIG PRESTANDA, HÖG
VERKNINGSGRAD OCH FÖRSTKLASSIGA GARANTIER. 

Q CELLS solcellsmoduler med Q.ANTUM DUO Z Technology 
levererar inte bara imponerande prestanda i praktiken utan 
erbjuder också förstklassiga prestandagarantier på 98 % under 
det första året och hela 86 % efter 25 år. Q.ANTUM DUO Z 
Technology kombinerar vår Q.ANTUM cellteknologi med den 
innovativa DUO cellseparationsmetoden: Användningen av 
runda ledningar och nollgap-sammankoppling garanterar högre 
elproduktion inte bara i laboratoriet utan också i den dagliga 
driften. Q.ANTUM DUO Z ökar även den nominella effekten 

  

Effekt Standard 
solcellsmodul

Q.ANTUM Technology 
+7 % effekt

Teknik med 12 strömskenor 
+2 % effekt

Runda strömskenor
+2,5 % effekt

Halvcellsteknik +3 % effekt

Q.ANTUM DUO Z
Technology
+4 % effekt

och förbättrar modulens tillförlitlighet tack vare Q CELLS 
produktionssäkerhet bestående av Anti PID, Anti LID / LeTID 
så väl som Hot-Spot Protect och TraQTM. Med över 23 GW av 
Q.ANTUM solceller tillverkade är det endast Q CELLS som har 
den erfarenhet och kunskapsbas som krävs för att driva utveck-
lingen av både cell- och modultekniken framåt och lansera nya 
teknologier som t.ex. Q.ANTUM DUO Z.
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DE NYA Q.PEAK DUO-G9 SOLMODULERNA
VI BRYR OSS OM VARJE DETALJ

Q CELLS PRODUKTIONSSÄKERHET
• Anti PID Technology mot effektförluster 

genom potentialinducerad nedbrytning
• Hot-Spot Protect skyddar 

mot faran med modulbrand
• Tra.QTM lasermärkning för extra skydd 

mot varumärkesförfalskningar
• Anti LID Technology mot effektförluster 

på grund av ljusinducerad nedbrytning

Q.ANTUM DUO Z celler i halvformat med 
12 strömskenor för högre yteffektivitet 
och låga BOS-kostnader

Nya runda anslutningsledningar som är 
smalare än platta lödband ökar den inre 
reflektionen och reducerar skuggningen 
med upp till 75 %

Oberoende parallellkopplade celler i övre 
och nedre modulhalvorna garanterar ökat 
utbyte när modulerna är delvis skuggade

Flatare ramkanter
förebygger uppbyggnad
av mossa och smuts

Anslutningskontakter av högsta 
kvalitet med kabellängd > 1 200 mm

Pålitlig silikonanslutning för 
utmärkt stabilitet och hållbarhet

Baksida av högsta kvalitet 
för permanent tätning

Du hittar produktvideos med mera på Q CELLS YouTube-kanal. Ta en titt!

32 mm high-tech ram för
vind och snölast på upp till
4 000 / 6 000 Pa (IEC, UL)

Optimerad kopplingsboxdesign
för högre energieffektivitet och
skydd mot korrosion

Optimalt placerade stora dräne-
ringshål skyddar mot frostskador

Högkvalitativt antireflexglas för
högre effektivitet, homogent utseende
och långtidsstabilitet
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Q.PEAK DUO-G9 MODULSERIE
KOMPROMISSLÖST EFFEKTIVA
MED Q.ANTUM DUO Z TECHNOLOGY
Q CELLS sätter nya standarder: Med den nya Q.ANTUM DUO Z Technology lanserar Q CELLS en innovativ
cellsammankoppling som inte kräver några mellanrum i de individuella cellraderna. I kombination med marknadsledande 
Q.ANTUM cellteknologi uppnår våra Q.PEAK DUO-G9 solcellsmoduler maximal prestanda och garanterar en ökad
avkastning från våra PV system. Dra nytta av kostnadseffektiv grön elektricitet och enastående produktkvalitet!

DINA FÖRDELAR

Optimalt utbyte i alla väderför-
hållanden med utmärkt lågljus- 
och temperaturprestanda 
(−0.35 % / K)

Hög stabilitet, testad för 
vindlaster upp till 4 000 Pa 
och snölaster upp till 6 000 Pa

Q.ANTUM DUO Z Technology 
med sömlös celldesign ökar 
modulens verkningsgrad med 
upp till 21,1 %

Q CELLS solcellsmoduler har 
upp till 25 års produktgaranti 
och en 25 års linjär effektga-
ranti

Q.PEAK DUO XL-G9
Modul med 156 celler i halvformat

Effekt: 465 Wp

Verkningsgrad: 21,1 %

Vikt: 25,5 kg

DEN PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR

Montering 
på villatak

Kommersiella och 
industriella takmonteringar

Solkraftverk
på fria ytor

Q.PEAK DUO BLK-G9

Q.PEAK DUO ML-G9

Q.PEAK DUO XL-G9

Q.PEAK DUO BLK-G9
Modul med 120 celler i halvformat

Effekt: 345 Wp

Verkningsgrad: 20,3 %

Vikt: 17,5 kg

Q.PEAK DUO ML-G9
Modul med 132 celler i halvformat

Effekt: 395 Wp

Verkningsgrad: 21,1 %

Vikt: 19,5 kg

Q.PEAK DUO ML-G9 lämpar sig perfekt för att möta såväl 
kraven från privata hem som från industriella och kommersiella 
byggnader: Högsta utbyte på begränsad yta. Önskan om 
estetik med hög kvalitet på hustaket blir också tillfredsställd: Vår 
Q.PEAK DUO BLK-G9 i helt svart utförande hjälper ditt tak att 
alstra billig grön elektricitet och samtidigt behålla ett utmärkt 
utseende. För stora solcellsanläggningar och anläggningar på 

öppna utrymmen erbjuder vi Q.PEAK DUO XL-G9 med upp till 
465 Wp effekt per solcellsmodul som möjliggör mycket låga 
kostnader för elproduktion. Alla modulerna i Q.PEAK DUO-G9 
serien presenterar en innovativ cellsammankoppling med 12 
runda ledningar som garanterar mindre skuggning och lägre 
inre motstånd. Resultatet: De mest avancerade monokristallina 
solcellsmodulerna från Q CELLS.

MONOKRISTALLINA SOLCELLSMODULER MED Q.ANTUM DUO Z TECHNOLOGY

Finns även tillgänglig som
Q.PEAK DUO ML-G9+
med 25 års produkt -
och effektgaranti

Finns även tillgänglig som

Q.PEAK DUO BLK-G9+

med 25 års produkt -

och effektgaranti
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Q.PEAK DUO-G8 MODULSERIER
HÖGSTA PRESTANDA OCH UNIK
VERKNINGSGRAD

Q.PEAK DUO-G8 modulserie är våra monokristallina solcells-
moduler med utmärkta effektklasser och en hög verkningsgrad 
på upp till 20,5 %. Q.PEAK DUO-G8 solcellsmodul levererar 
speciellt höga utbyten på små ytor tack vare den senaste gene-
rationen av det oöverträffade solcellskonceptet Q.ANTUM DUO. 
För detta syfte kombineras celler i halvformat med den senaste 
kretstekniken och en design med 12 strömskenor. De svarta 
cellerna i halvformat i Q.PEAK DUO-G8 modulen ger även den 
mest exklusiva bostaden en estetisk elegans. Q CELLS Anti LID 
teknologi förhindrar den ljusinducerade nedbrytningen (LID)

som kan reducera anläggningens effekt väsentligt – eller nästan 
helt och hållet. Andra konventionella monokristallina solceller 
förlorar en stor del av sin ursprungliga effekt genom solinstrål-
ning. Q.PEAK DUO-G8 förhindrar det tack vare Anti LID tekno-
logi. Q.PEAK DUO-G8 solcellmoduler finns också tillgängliga 
som Q.PEAK DUO BLK-G8, en särskilt estetisk, fullständigt svart 
version och som Q.PEAK DUO L-G8 som är en L-version med 
144 celler i halvformat för öppna ytor.

Q.PEAK DUO-G8 solcellsmoduler från Q CELLS imponerar genom sitt eleganta utseende och den senaste generationen 
av den innovativa Q.ANTUM DUO Technology med särskilt hög yteffektivitet och utmärkt modulverkningsgrad.

MONOKRISTALLIN Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

DINA FÖRDELAR

Optimalt utbyte i alla väderför-
hållanden med utmärkt lågljus- 
och temperaturprestanda 
(−0.35 % / K)

Hög stabilitet, testad för
vindlaster upp till 4 000 Pa
och snölaster upp till 5 400 Pa

Oberoende parallellkopp-
lade celler i övre och nedre 
modulhalvorna garanterar ökat 
utbyte vid partiell skuggning

Q CELLS solcellsmoduler har 
upp till 12 års produktgaranti 
och en 25 års linjär
effektgaranti

Q.PEAK DUO BLK-G8
Modul med 120 celler i halvformat

Effekt: 350 Wp

Verkningsgrad: 19,8 %

Vikt: 19,9 kg

Q.PEAK DUO L-G8
Modul med 144 celler i halvformat

Effekt: 435 Wp

Verkningsgrad: 20,5 %

Vikt: 24,5 kg

Q.PEAK DUO-G8
Modul med 120 celler i halvformat

Effekt: 360 Wp

Verkningsgrad: 20,4 %

Vikt: 19,9 kg

DEN PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR

Montering 
på villatak

Kommersiella och 
industriella takmonteringar

Solkraftverk
på fria ytor

Q.PEAK DUO-G8

Q.PEAK DUO BLK-G8

Q.PEAK DUO L-G8

Finns även tillgänglig som
Q.PEAK DUO BLK-G8+
med 25 års produkt -
och effektgaranti

Finns även tillgänglig som

Q.PEAK DUO-G8+

med 25 års produkt -

och effektgaranti
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Q.PEAK DUO-G7 MODULSERIER
UTOMORDENTLIG VERKNINGSGRAD
OCH INNOVATION

Q.PEAK DUO-G7 modulserie innefattar våra monokristallina 
solcellsmoduler med utmärkta effektklasser och en mycket hög 
verkningsgrad på upp till 20,3 %. Q.PEAK DUO-G7 solcells-
modul levererar utmärkt och tillförlitlig avkastning genom den 
nya generationen av det oöverträffade solcellskonceptet
Q.ANTUM DUO, som nu kombinerar celler i halvformat med 
den senaste kretstekniken och en design med 12 strömskenor. 
De svarta Q.ANTUM DUO-cellerna i halvformat i 
Q.PEAK DUO-G7 modulserien ger även den mest exklusiva 
bostaden ett sofistikerat utseende. Q CELLS produktionssäker-
het garanterar tillförlitlig strömgenerering under solcellsanlägg-

ningens hela livslängd. Avbrott i energigenereringen förhindras 
tack vare den integrerade Q CELLS Anti LID teknologin, som 
kan minska ljusinducerad nedbrytning (LID). LID kan reducera 
anläggningens effekt väsentligt eller nästan helt och hållet. 
Konventionella monokristallina solcellsmoduler utan Anti LID 
teknologi förlorar däremot en stor del av sin ursprungliga effekt 
genom solinstrålning. Q.PEAK DUO-G7 solcellsmoduler finns 
även tillgängliga som Q.PEAK DUO BLK-G7, en särskilt estetisk, 
fullständigt svart version och som Q.PEAK DUO L-G7 som är en 
L-version med 144 celler i halvformat för öppna ytor.

Solcellsmodulen Q.PEAK DUO-G7 från Q CELLS imponerar inte bara genom sin höga verkningsgrad –
tack vare den innovativa Q.ANTUM DUO Technology – utan också genom sitt eleganta utseende.

MONOKRISTALLIN Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

DINA FÖRDELAR

Optimalt utbyte i alla väderför-
hållanden med utmärkt lågljus- 
och temperaturprestanda 
(−0.35 % / K)

Hög stabilitet, testad för
vindlaster upp till 4 000 Pa
och snölaster upp till 5 400 Pa

Oberoende parallellkopp-
lade celler i övre och nedre 
modulhalvorna garanterar ökat 
utbyte vid partiell skuggning

Q CELLS solcellsmoduler har 
upp till 12 års produktgaranti 
och en 25 års linjär effektga-
ranti

Q.PEAK DUO BLK-G7
Modul med 120 celler i halvformat

Effekt: 325 Wp

Verkningsgrad: 19,6 %

Vikt: 18,7 kg

Q.PEAK DUO-L-G7
Modul med 144 celler i halvformat

Effekt: 405 Wp

Verkningsgrad: 20,3 %

Vikt: 23 kg

Q.PEAK DUO-G7
Modul med 120 celler i halvformat

Effekt: 335 Wp

Verkningsgrad: 20,2 %

Vikt: 18,7 kg

DEN PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR

Montering 
på villatak

Kommersiella och 
industriella takmonteringar

Solkraftverk
på fria ytor

Q.PEAK DUO-G7

Q.PEAK DUO BLK-G7

Q.PEAK DUO-L-G7
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Q.PEAK DUO-G6 MODULSERIER
KONSTANT TOPPRESTANDA

Vår Q.PEAK DUO-G6 modulserie innefattar monokristallina  
solcellsmoduler med utmärkta effektklasser och en hög  
verkningsgrad på upp till 20,1 %. Q.PEAK DUO-G6 modulserie 
levererar högre utbyte per ytenhet genom det oöverträffade 
solcellskonceptet Q.ANTUM DUO, som kombinerar celler i 
halvformat med den senaste kretstekniken och en design med 
6 strömskenor. Q CELLS integrerade produktionssäkring garan-
terar tillförlitlig strömgenerering under solcellsanläggningens 
hela livslängd. Hit räknas också den integrerade Q CELLS Anti 
LID Technology som förhindrar ljusinducerad nedbrytning (LID), 

något som kan minska anläggningens effekt väsentligt – eller 
nästan helt och hållet. Konventionella solcellsmoduler utan Anti 
LID teknologi förlorar däremot en stor del av sin ursprungliga 
effekt genom solinstrålning. Q.PEAK DUO-G6 solcellsmo-
duler förhindrar det genom Q CELLS produktionssäkerhet. 
Q.PEAK DUO-G6 solcellsmoduler finns även tillgängliga som 
Q.PEAK DUO BLK-G6, en särskilt estetisk, fullständigt svart 
version och som Q.PEAK DUO L-G6 som är en L-version med 
144 celler i halvformat för öppna utrymmen.

Solcellsmodulen Q.PEAK DUO-G6 från Q CELLS övertygar tack vare
den innovativa Q.ANTUM DUO Technology med särskilt hög moduleffekt.

MONOKRISTALLIN Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

DINA FÖRDELAR

Optimalt utbyte i alla väderför-
hållanden med utmärkt lågljus- 
och temperaturprestanda 
(−0.36 % / K)

Hög stabilitet, testad för
vindlaster upp till 4 000 Pa
och snölaster upp till 5 400 Pa

Oberoende parallellkopp-
lade celler i övre och nedre 
modulhalvorna garanterar ökat 
utbyte vid partiell skuggning

Q CELLS solcellsmoduler har 
upp till 12 års produktgaranti 
och en 25 års linjär effektga-
ranti

Q.PEAK DUO BLK-G6
Modul med 120 celler i halvformat

Effekt: 345 Wp

Verkningsgrad: 19,5 %

Vikt: 19,9 kg

Q.PEAK DUO L-G6
Modul med 144 celler i halvformat

Effekt: 425 Wp

Verkningsgrad: 20,1 %

Vikt: 24,5 kg

Q.PEAK DUO-G6
Modul med 120 celler i halvformat

Effekt: 360 Wp

Verkningsgrad: 20,1 %

Vikt: 19,9 kg

DEN PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR

Montering 
på villatak

Kommersiella och 
industriella takmonteringar

Solkraftverk
på fria ytor

Q.PEAK DUO-G6

Q.PEAK DUO BLK-G6

Q.PEAK DUO L-G6

Finns även tillgänglig som
Q.PEAK DUO BLK-G6+
med 25 års produkt -
och effektgaranti

Finns även tillgänglig som

Q.PEAK DUO-G6+

med 25 års produkt -

och effektgaranti
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Q.PEAK DUO-G5 MODULSERIER
REVOLUTIONERANDE OCH PRISBELÖNT
Solcellsmodulen Q.PEAK DUO-G5 från Q CELLS övertygar tack vare den innovativa Q.ANTUM DUO Technology,
som ger särskilt hög effekt på små ytor. Första pris i den renommerade Intersolar Award och Solar + Power Award 
är ett tydligt erkännande av denna kompetens.

Den monokristallina solcellsmodulen Q.PEAK DUO-G5 leve-
rerar utomordentligt utbyte på små ytor tack vare hög effekt-
klass och den utmärkta verkningsgraden på upp till 20,2 %. 
Detta är möjligt genom det oöverträffade solcellskonceptet 
Q.ANTUM DUO, som kombinerar celler i halvformat med 
den senaste kretstekniken och en design med 6 strömskenor. 
Q CELLS integrerade produktionssäkring garanterar tillförlitlig 
strömgenerering under solcellsanläggningens hela livslängd. Hit 
räknas också den integrerade Q CELLS Anti LID Technology 
som förhindrar ljusinducerad nedklassning (LID), något som kan 

minska anläggningens effekt väsentligt – eller nästan helt och 
hållet. Konventionella monokristallina solcellsmoduler utan Anti 
LID teknologi förlorar däremot en stor del av sin ursprungliga 
effekt endast genom solinstrålning. Q.PEAK DUO-G5 solcells-
moduler förhindrar det genom Q CELLS produktionssäkerhet. 
Q.PEAK DUO-G5 solcellsmoduler finns även tillgängliga som 
Q.PEAK DUO BLK-G5, en särskilt estetisk, fullständigt svart 
version och som Q.PEAK DUO L-G5 som är en L-version med 
144 celler i halvformat för öppna ytor.

MONOKRISTALLIN Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

DINA FÖRDELAR

Optimalt utbyte i alla väderför-
hållanden med utmärkt lågljus- 
och temperaturprestanda 
(−0.36 % / K)

Hög stabilitet, testad för 
vindlaster upp till 4 000 Pa 
och snölaster upp till 5 400 Pa

Oberoende parallellkopp-
lade celler i övre och nedre 
modulhalvorna garanterar ökat 
utbyte vid partiell skuggning

Q CELLS solcellsmoduler har 
upp till 12 års produktgaranti 
och en 25 års linjär effektga-
ranti

Q.PEAK DUO BLK-G5
Modul med 120 celler i halvformat

Effekt: 325 Wp

 Verkningsgrad upp till 19,6 %

Vikt: 18,7 kg

Q.PEAK DUO-L-G5
Modul med 144 celler i halvformat

Effekt: 400 Wp

 Verkningsgrad upp till 20,1 %

Vikt: 23 kg

Q.PEAK DUO-G5
Modul med 120 celler i halvformat

Effekt: 335 Wp

 Verkningsgrad upp till 20,2 %

Vikt: 18,7 kg

DEN PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR

Montering 
på villatak

Kommersiella och 
industriella takmonteringar

Solkraftverk
på fria ytor

Q.PEAK DUO-G5

Q.PEAK DUO BLK-G5

Q.PEAK DUO-L-G5
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Q.MOUNT
DET UNIVERSELLA
MONTERINGSSYSTEMET FÖR SNEDTAK

OLIKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Installation av solcellssystem på snedtak är en utmaning på 
grund av de många olika takformerna och takmaterialen. Vare 
sig det är tak av traditionellt tegel, korrugerad plåt,(våg eller 
trapetsformad) plåt eller falsad plåt: Q.MOUNT består av 
lättmonterade delar för snabb, effektiv och säker installation av 
solcellssystem på snedtak.

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION
Olika taktyper innebär också mycket olika krav på installationen 
av ett solcellssystem. Oberoende av vilken takparallell in-
stallation som ska utföras: Modulkomponenterna i vår under-
konstruktion Q.MOUNT gör installationen snabb, enkel och 
kostnadseffektiv.

STORT URVAL AV KOMPONENTER
Q.MOUNT systemet från Q CELLS erbjuder ett omfattan-
de urval av monteringskomponenter som är anpassade till 
respektive takyta. Alla Q.MOUNT komponenter är tillverkade 
av korrosionsresistenta material av hög kvalitet som är ex-
tremt hållbara och konstruerade för att hålla i många år. Med 
Q CELLS ROOFTOP PLANNER, kan systemet designas snabbt 
och enkelt. Alla monteringskomponenter kan bestämmas i ett 
enda steg, och underlagets lämplighet kan också kontrolleras.

PASSAR ALLA SNEDTAK AV STANDARDTYP
Q.MOUNT är det perfekta systemet för installation av 
Q CELLS solcellsmoduler på privata och kommersiella tak, 
eftersom både modullayouten och underkonstruktionen enkelt 
kan planeras med hjälp av Q CELLS ROOFTOP PLANNER och 
Q.MOUNT.

Snabb och enkel installation på snedtak.

DINA FÖRDELAR:
• Q.MOUNT passar för alla vanliga typer av snedtak
• Hög kvalitet och hållbara komponenter
• Snabb och säker installation
• Enkel planering av solcellssystemet och
 komponenterna med Q CELLS ROOFTOP PLANNER

Q.FLAT-G5
DET SNABBA OCH PÅLITLIGA
SYSTEMET FÖR PLATTA TAK

SNABB INSTALLATION
De helt integrerade basprofilerna med enkel vikmekanism gör 
att man sparar omständlig förmontering och minskar mängden 
arbete som måste utföras.

BARA EN SKRUV
Den innovativa designen innebär att varje modul bara behöver 
fastgöras på plats med en enda skruv.

FÄRRE INDIVIDUELLA KOMPONENTER
Q.FLAT-G5 levereras i huvudsak förmonterad och omfattar 
endast en basprofil, barlaststöd och ändklämma. Det minskar 
lagrings- och logistikkostnaderna och mängden arbete som 
behöver utföras på taket.

MINDRE MÄTNINGSARBETE
Barlasthållarna fungerar som en avståndshållare mellan baspro-
filerna. Så fort man har satt den första basprofilen på plats får 
man fram avstånden till de efterföljande basprofilerna genom 
upphängningen i barlasthållarna. Ytterligare mätning behövs 
inte.

TAKVÄNLIG
Byggnadsmaterialet skonas genom att installationen utförs 
utan håltagning i takmembranet. Barlasten befinner sig ovanför 
takytan och därigenom förhindras skador på takmembranet.

BARLAST
Olika storlekar av barlaststenar kan inte bara placeras i barlast-
tråget, utan även direkt i basprofilerna.

HÖGT UTBYTE
Det höga utbytet är nästan oberoende av systemets oriente-
ring vilket ger stor flexibilitet i takmonteringens design. Med sin 
betydligt högre effektdensitet på över 180 Wp/m2 jämfört med 
ett standardsystem är Q.FLAT-G5 den perfekta lösningen för 
elproduktion till låga kostnader.

Färre arbetssteg och tidsparande installation tack vare en enkel vikmekanism.
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Q.HOME+ ESS AC-G2 är vår AC-kopplade lagringslösning för befintliga solcellsinstallationer

Q.HOME+ ESS AC-G2
LÄTT EFTERMONTERING

Allmän produktinformation

Mått 539 mm × 1236 mm × 231 mm

Display LED: Batteriets laddningstillstånd (SOC), nätanslutning, service status

Fjärrövervakning Webb, mobiltelefon

Energistyrsystem Inklusive och integrationsvänlig

Nätdata
Växelriktare

Märkeffekt 3 kW

Märkspänning/ Märkspänningsområde 230 / 183 ~ 265 V

Batteridata
(likström)

Batteri Litiumjon, nickel-mangan-kobolt

Nominell batterispänning / Märkspänningsområde 48 / 42.0 ~ 58.5 VDC

Backup strömfunktion Nominell uppenbar effekt / Nominell effekt 2

Litiumjon
Batteri

Batterikapacitet 6.5 kWh

Max. laddningsström / Max. urladdningsström 63 / 63 ADC

* Tillgänglighet varierar beroende på region

Energilagringssystem

AC-KOPPLAD LAGRINGSLÖSNING
DINA FÖRDELAR I KORTHET

Lika olika som hustaken är, lika individuellt är elbehovet i ett 
hushåll. Därför erbjuder vi individuella skräddarsydda sol-
cellspaket, där du kan välja mellan olika högpresterande sol-

cellsmoduler, växelriktare eller lagring av solcellsenergi:
Optimera dina Q CELLS solcellpaket enligt dina kunders
behov och motsvarande egenförbrukning:

BERÄKNINGSEXEMPEL FÖR SOLCELLSSYSTEM MED OCH UTAN ENERGILAGRING (MED Q.PEAK DUO-G8 360)

HUSHÅLLSSTORLEK /
ENERGIFÖRBRUKNING

PV-STORLEK
MINSTA TLLGÄNGLIGA 
TAKYTA

EGENFÖRBRUKNING UTAN
ENERGILAGRINGSSYSTEM

EGENFÖRBRUKNING MED 
ENERGILAGRINGSSYSTEM

2-personers hushåll upp till 3 200 kWh 5,4 kWp 26 m² 45 % 73 %

3-personers hushåll upp till 3 800 kWh 6,5 kWp 32 m² 44 % 68 %

4-personers hushåll upp till 4 400 kWh 7.9 kWp 39 m² 41 % 67 %

5-personers hushåll upp till 5 000 kWh 8,6 kWp 43 m² 40 % 65 %

TILLFÖRLITLIGT HÖGPRESTANDA SOLCELLSSYSTEM ANPASSAR SIG TILL DITT ELBEHOV OCH TAK

OPTIMERAD KAPACITET

Den AC-kopplade hemlagringslösningen för 
integration i nya och befintliga solinstallationer. 
Systemet kan anslutas direkt till PV-växelriktare.

LÅNG LIVSLÄNGD

Tack vare10 års produktgaranti och 
bibehållande av minst 80 % av den ursprungliga 
batterikapaciteten efter 10 år.

INTELLIGENT DESIGN

Slank design för snabb och enkel installation 
med AC växelriktare och ett kraftfull litiumjon-
batteri.

INTEGRERAD ENERGISTYRNING

Det integrerade energistyrsystemet möjliggör 
en komplett översikt över energiproduktion och 
intern förbrukning.

SÄKERHET

Litiumjon-batterier av hög kvalitet med 
integrerad batteristyrning från
LG Chem.

BACKUP STRÖMFUNKTION

Tack vare den integrerade 
reserveffektfunktionen kan den lagrade elen
också användas i reservuttaget i händelse av 
strömavbrott (230 V / 9 A).
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Vi erbjuder Q PARTNERS en programbaserad lösning -
Q CELLS ROOFTOP PLANNER- som kombinerar alla planeringssteg i ett enda program

Q CELLS ROOFTOP PLANNER
SYSTEMPLANERING PÅ ETT LÄTT SÄTT

     
ALLT I ETT

Planeringsverktyget från Q CELLS 
kombinerar olika program och förenklar din 
planering. Det sparar tid och resurser när alla 
konstruktionssteg ligger i ett enda program.

ANGE ADRESSEN –  
OCH SÄTT IGÅNG

Ange bara fastighetens adress, så visas taket 
omedelbart på Google Maps. När du har valt 
takets utseende visas ytorna automatiskt, 
och de kan förstoras eller förminskas med 
bara några klick. Snö- och vindlastzoner visas 
automatiskt och kan också visas mer i detalj.

VÄLJA   
KOMPONENTER

När du har valt moduler och underkonstruktion 
visas en skiss med skuggsimulering och 
översiktlig kabeldragning automatiskt. Den 
tredimensionella visualiseringen är ytterligare 
en höjdpunkt som säkert kommer att imponera 
på dina kunder.

SIMULERING PÅ LÄTT SÄTT

När du har valt växelriktare eller lagringslösning 
kommer du direkt åt simuleringen, som tidigare 
behövde startas externt via programvaran 
PVsyst eller PV*SOL, och som omfattar 
förvalda Meteonorm-väderdata. Det är även 
verkligen enkelt att ta hänsyn till lokal topografi 
som berg.

ALLT DU BEHÖVER

När du avslutar ditt projekt skapas en lista 
med allt material som behövs som du lätt 
kan exportera som ett Exceldokument eller 
projektrapport i PDF-format.
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TILLSAMMANS SKA VI TA ETT JÄTTESTORT STEG FRAMÅT

Premium program
Visste du att alla Q.PARTNERS samlar statuspoäng från olika 
områden i vårt Premium Program. Våra bästa kunder belönas med 
Premium status och åtnjuter fördelar långt utöver den vanliga servi-
cen. Din Q CELLS försäljningsrepresentant ger dig gärna inblick och 
diskutera din nuvarande status och framtida utvecklingsmöjligheter! 

Omfattande planeringsprogram

Exklusiv online portal

Professionella säljdokument

Individuell marknadsförings- och försäljningssupport

Attraktiva priser

Individuella kontakter

Lokal teknisk servicesupport

Produkt- och online-utbildning

Leadsgenerering

Snabba och direkta produktförfrågningar

Särskilda leveransvillkor

VÅRT Q.PARTNER-PROGRAM
MER SERVICE, MER FRAMGÅNG

Förutom attraktiva särskilda villkor för våra Q.PARTNER erbjuder vi våra instal-
latörer ett brett utbud av attraktiva tjänster och support som en del av ett starkt 
partnerskap. Q.PARTNER portalen ger dig central åtkomst till alla verktyg och 
tjänster. Ett nedladdningsutrymme erbjuder dig exklusivt innehåll för hantering 
av ditt projekt. 

Tror du på våra produkter och vill du visa det? Vill du bli vår varumärkesam-
bassadör? Välj i så fall ett partnerskap med Q CELLS och bli vår Q.PARTNER.

Hur man blir Q.PARTNER

  

INTRESSERAD?

Kontakta oss:
partner@q-cells.com

FÖRDELAR

Skaffa dig åtkomst till vår Q CELLS 
Q.PARTNER-portal och vårt 
marknadsföringsmaterial och dra 
nytta av attraktiva inköps- och 
leveransvillkor.

    
VI KAN BESÖKA DIG

Vår säljrepresentant besöker 
gärna ditt företag och fyller i ett 
partnerskapsavtal tillsammans 
med dig.
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Q CELLS
TYSK KVALITET TILLSAMMANS 
MED KOREANSK
FINANSIELL STYRKA
För Q CELLS är solceller inte bara en produkt. Den är nyckeln till tillförlitlig, effektiv och hållbar 
energiförsörjning – idag och för kommande generationer.

Q CELLS Co., Ltd. är en av världens största och mest ansedda tillverkare av 
solceller på grund av sin höga kvalitet och sina högeffektiva solceller och moduler. 
Huvudkontoren ligger i Seoul, Sydkorea (Global Executive HQ) och Thalheim, 
Tyskland (Technology & Innovation HQ) Företaget har produktionsanläggningar i 
Sydkorea, Malaysia, Kina och USA. Q CELLS erbjuder ett komplett sortiment av 
fotovoltaiska produkter och lösningar. Q CELLS är ett dotterbolag inom Hanwha 
Group med tillgångar på över 180 miljarder USD och en högt respekterad och 
är en finansiellt stark solcellspartner för våra kunder världen över. Vår tillverk-
ningskapacitet för solceller på 9,6 GW (slutet av 2020) gör oss till den största 
celltillverkaren och en av de största tillverkarna av solcellsmoduler i hela världen. 
Vi är kreditvärderade av Bloomberg på nivå 1 och är en modulleverantör på BNEF 
toppnivå.

Företagsinformation
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HANWHA GROUP
MERVÄRDE
I SOLCELLSVERKSAMHETEN
Hanwha Group är vertikalt integrerad i hela solcellsindustrins 
värdekedja från kisel till storskaliga solcellsanläggningar.

Som en del av Hanwha Group, ett av Sydkoreas sju största företag, kan Hanwha 
Q CELLS förlita sig på en stark partner med 68 års stolt historia. Bland de 500 
företag som rankas av Fortune Global rankas Hanwha på 261:a plats med 351 
världsomspännande nätverk. Det som ligger oss alla mycket varmt om hjärtat är 
vår övertygelse inom Hanwha Group och vår önskan att spela en ledande roll i en 
hållbar framtid för både mänskligheten och planeten. Allting som växer och frodas 
på jorden existerar enbart tack vare solens energi - en ren, ekonomisk och oändlig 
energikälla. Trogenheten mot den företagsfilosofi som driver oss framåt, handlar 
om att ge och vinna förtroende och lojalitet. Det gör att kan vi uppfylla männ-
iskors och olika institutioners energibehov på många olika marknader. Vårt intåg 
på solcellsmarknaden år 2010 var ett naturligt led i vårt uppdrag som leverantör 
av olika typer av hållbara solcellsprodukter i världsklass och tjänster för framtida 
generationer.

OMSÄTTNING 2020 (E)

56,6 MRD USD

GRUNDAT

1952

TILLGÅNGAR

178,4 MRD USD

FORTUNE® GLOBAL 500 RANK

261
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