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Kedves Ügyfelünk!

Ön napi szinten szigorú, gyakorlati tesztelésnek teszi ki termé-
keinket, ezért igényei és elvárásai elsőrendűek számunkra. Azt 
akarjuk, hogy sikeres legyen, valamint ügyfeleinek a legjobb 
termékeket és szolgáltatásokat nyújtsa.

A Q CELLS termékkatalógusban nagy teljesítményű és kiváló 
napelemmoduljainkon kívül minden mást megtalál ahhoz, hogy 
sikeresen együttműködhessen az ügyfeleivel: Megfelelő rend-
szerösszetevők, például alépítmények, skálázható akkumuláto-
ros tárolómegoldások és intelligens energiafelügyelő szoftver.

A Q CELLS az Ön központi kapcsolattartója minden fotovilla-
mosági termékkel és szolgáltatással kapcsolatban, és
Q PARTNEREINK fontos szerepet játszanak: megbízhatóan 
telepítik termékeinket.

Q.PARTNERKÉNT Ön szolgáltatások széles választékával érhet 
el eredményeket ügyfeleinél. Támogatjuk marketingtevékeny-
ségeit, minden összetevőt leszállítunk a telepítési helyszínre, és 
segítjük új ügyfelek megszerzésében; Q.PARTNERKÉNT mély 
benyomást tehet ügyfeleire! A www.q-cells.eu weboldalon bár-
mikor megtekintheti jelenlegi Q.PARTNER programunkat.

Reméljük, élvezni fogja a böngészést, és
alig várjuk megrendeléseit.

NÁLUNK ÖN A FŐSZEREPLŐ
AZT AKARJUK, HOGY SIKERES LEGYEN
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Q CELLS NAPELEMMODULOK
A NÉGY MINŐSÉGI SZINT
A kiváló minőség azt jelenti, hogy termékeink hosszú üzemélettartammal és renge-
teg technikai jellemzővel rendelkeznek. Ezáltal a minőségbiztosítás nagyon fontos 
szerepet játszik számunkra.

www.VDEinfo.com
ID. 40032587

HU

Quality Tested
Magas megbízhatóság
Alacsony degradáció
Optimalizált 
működési biztonság
Folyamatos gyártásfigyelés
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IGAZOLT MINŐSÉG

A legjobb
teljesítményű 
termék

A 2020-ban közzétett PV-modul megbízhatósági 
értékelés szerint a DNV GL & PVEL megerősítette, 
hogy a Q CELLS modulok a „Legjobb teljesítményű” 
minősítést kapták öt egymást követő évben.

1. SZINT
HOZAMBIZTOSÍTÁS

2011 óta a Q CELLS hozambiztosítás heti 
gyártási ellenőrzésekkel garantálja a feszültség 
által okozott degradációval (potential-induced 
degradation, PID) szembeni ellenállást, valamint 
a fény által okozott degradáció (light-induced 
degradation, LID), továbbá a fény és a 
magas hőmérséklet által okozott degradáció 
(degradation induced by light and elevated 
temperature, LeTID) elleni technológiákat. A 
hot-spot hatás elleni védelem miatt a legyártott 
napelemeket 100 %-osan tesztelik.

2. SZINT
EGYSZERI MINŐSÍTÉSI VIZSGÁLATOK

A második szint a kezdeti minősítést biztosító 
nemzetközi vizsgálatokat tartalmazza, például 
az IEC, CSA / UL, MCS, JET és Kemco 
alapján. Ezek a nemzetközi szabványok szerint 
garantálják a modulok elektromos biztonságát 
és szerkezeti épségét.

3. SZINT
VDE MINŐSÉGI BEVIZSGÁLÁS

A „VDE minőségi bevizsgálás” program 
túlteljesíti a kezdeti IEC minősítés 
követelményeit, mert például dupla változó 
hőmérsékleti vizsgálatokat is tartalmaz. Ezen 
kívül a havonta ismételt vizsgálatok garantálják 
a konzisztens minőséget.

4. SZINT
Q CELLS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI 
PROGRAM

A Q CELLS belső minőségbiztosítási 
programja biztosítja, hogy az összes 
termék megfeleljen a vállalat magas 
követelményeinek. A VDE által előírtakon 
felül további ellenőrzéseket végzünk: pl. 
háromszor több ciklus a nedvesség/fagyás 
teszt során. A 100 %-os nagy felbontású 
elektronlumineszcencia (EL)-vizsgálat előírás a 
Q CELLS vállalatnál.
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INNOVATÍV TECHNOLÓGIA

Intersolar 
díj

Az alábbi innovatív 
napelemmoduljainknak:
Q.PEAK RSF L-G4.2 és
Q.PEAK DUO-G5

Q.ANTUM NAPELEM-
TECHNOLÓGIA
ALACSONYABB 
ENERGIATERMELÉSI 
KÖLTSÉGEK ÉS 
MAGASABB HOZAMOK

A legfontosabb szempont az, hogy csak egy dolog számít: Mennyi elekt-
romos áramot állít elő a PV-rendszer naponta és évente, valamint hogy 
ennek mekkora a költsége. A Q.ANTUM az innovatív, költséghatékony 
szilíciumkristály-technológiát optimalizálva biztosítja a legjobb ár-teljesít-
mény arányt. A nagy hatékonyság, a magas teljesítménykategóriák és a 
valós körülményekre optimalizált hozamok együttesen garantálják, hogy a 
napfénnyel eredményes üzletet folytathat.

Q.ANTUM ELŐNY – NAGYOBB HOZAM. TÖBB PROFIT.

Délben EsteReggel

Hatékonyabb
hőmérsékletkezelés

15 %-kal nagyobb
hatékonyság

Jobb teljesítmény
alacsony fényviszonyok
mellett

Egy normál 345 Wp
modul hozama 

A Q.ANTUM Technology
készült Q CELLS 395 Wp

napelemmodul hozama
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A Q.ANTUM az ismert napelem-technológiák legjobb jellemzőit ötvözve 
ér el nagy teljesítményt valós körülmények között alacsony energiaellá-
tási költség (LCOE) mellett. A Q.ANTUM napelemek hátlapját különleges 
nanobevonattal látják el, amely egy hagyományos háztartási tükörhöz 
hasonlóan működik. A korábban nem hasznosított napfény visszatükrö-
ződik a napelembe, és így több elektromosságot állít elő. Ez javítja az 
elektromos tulajdonságokat, és növeli a hatékonyságot.

Q.ANTUM
NAPELEM-TECHNOLÓGIA
TÖBB NAPFÉNY.
NAGYOBB TELJESÍTMÉNY.
TÖBB ÁRAM.

A Q:ANTUM NAPELEM-TECHNOLÓGIA 
MÖGÖTTI MŰKÖDÉSI ELVEK 

Normál kristályos napelem Q.ANTUM napelem
Normál kristályos napelemek Q.ANTUM napelemek

Power
ReflectorAlumínium 

hátoldali
kontaktus

Szilícium

Alumínium 
hátoldali
kontaktus

Szilícium

HU
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Q.ANTUM DUO Z TECHNOLÓGIA
KOMPROMISSZUMOKTÓL
MENTES HATÉKONYSÁG

VEZETÉKES ÖSSZEKÖTTETÉSEK
Azáltal, hogy forrasztási fóliakábelek helyett 
vezetéket alkalmaznak, csökken a tényleges 
szélesség és az effektív árnyékolási szélesség. 
Emiatt 75 %-kal csökkenthető az árnyékolás, a 
teljesítmény pedig 2,5 %-kal nő. A kerek vezetékek 
másik előnye, hogy azok visszatükrözik a fényt a 
modulra.

Wire
Ribbon

Q.ANTUM DUO TECHNOLÓGIAHAGYOMÁNYOS 
TECHNOLÓGIA

A kisebb szélesség és a belső tükrö-
ződés csökkentése összességében 
75 %-kal csökkenti az árnyékolást.

A forrasztási fóliakábel teljes szélessé-
gének árnyékoló hatása van.

A két, 12 gyűjtősínnel ellátott 
félcella ugyanolyan vagy még 
magasabb teljesítményt nyújt, mint 
egy teljes cella 24 gyűjtősínnel.

Nagyobb távolság a gyűjtősínek 
között: Az elektronoknak nagyobb 
távolságot kell megtenniük, az 
ellenállás magasabb.

Kisebb távolság: kisebb ellen-
állás és a gerjesztett elektronok 
jobb elnyelése.

NORMÁL 4 GYŰJTŐSÍ-
NES TECHNOLÓGIA

TOVÁBBFEJLESZTETT 12 
GYŰJTŐSÍNES TECHNOLÓGIA 

12 GYŰJTŐSÍNES TECHNOLÓGIA
A gyűjtősínek közötti kisebb távolság és a 
további sávok 2 %-os teljesítményemelkedést 
tesznek lehetővé. A több vezetősáv optimális 
áramvezetést, ezáltal pedig kisebb ellenállás 
miatti veszteséget eredményez.

1

FÉLCELLÁS TECHNOLÓGIA
A félcellák magukban a cellákban felezik meg 
az áramot. A töltéshordozó által megtett távol-
ságot csökkentő modulelrendezéssel együtt ez 
a technológia 3 %-os teljesítménynövekedést 
biztosít.

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

HÉZAGMENTES CELLAVEZETÉKEZÉS
Összegyűjtöttük Q CELLS szakértelmünket, és 
teljesen új cella-összeköttetést fejlesztettünk 
ki, amely minimalizálja a Q.ANTUM napelemek 
közötti hézagot. A kisebb hézagok miatt több 
napelem fér a modulba, amely így több áramot 
állít elő, és 4 %-kal nő a hatékonyság.

4

A különálló cellasorok között 
hiányzó üres részek nagyobb 
cellasűrűséget biztosítanak.

Félcellás technológia cellák közötti 
távolsággal

KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNY, MAGAS
HATÉKONYSÁG ÉS ELSŐ OSZTÁLYÚ GARANCIÁK. 

A Q.ANTUM DUO Z technológiájú Q CELLS napelemmo-
dulok nemcsak lenyűgöző teljesítményt nyújtanak valós 
körülmények között, de első osztályú, 98 %-os garanciát 
biztosítanak az első évben, amely 25 év után is csak 86 %-ra 
csökken. A Q.ANTUM DUO Z technológia Q.ANTUM 
napelem-technológiánkat ötvözi az innovatív DUO cel-
laelválasztó módszerrel: A kerek összekötő vezetékek és 
hézagmentes cella-összeköttetés a legmagasabb ener-
gia-előállítást biztosítja, nemcsak laboratóriumi körülmé-
nyek között, hanem a mindennapi üzemeltetés során is. A 
Q.ANTUM DUO Z ezen kívül növeli a névleges teljesítményt, 
és javítja a modul megbízhatóságát a PID, LID / LeTID elleni 

  

Normál nape-
lemmodul

teljesítménye

Q.ANTUM technológia 
+7 % teljesítmény

12 gyűjtősínes technológia 
+2 % teljesítmény

Vezetékes összeköttetések
+2,5 % teljesítmény

Félcellás technológia
+3 % teljesítmény

Q.ANTUM DUO Z
technológia
+4 % teljesítmény

védelemből álló Q CELLS hozambiztonságnak, a hot spotokat 
megakadályozó elemeknek és a TraQTM technológiának köszön-
hetően. A több mint 23 GW-nyi legyártott Q.ANTUM napelem-
mel csak a Q CELLS rendelkezik elegendő tapasztalattal és 
szakértelemmel a cella- és modultechnológia kifejlesztéséhez, 
valamint a Q.ANTUM DUO Z egységhez hasonló új technológi-
ák bevezetéséhez.
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AZ ÚJ Q PEAK DUO-G9 NAPELEMMODULOK
FIGYELMET FORDÍTUNK
MINDEN RÉSZLETRE

Q CELLS HOZAMBIZTONSÁG
• PID ellen védő technológia a feszültség által okozott 

degradáció miatti teljesítménycsökkenés ellen
• Hot spot védelem a modul 

kigyulladásának veszélye ellen
• Tra.QTM lézerjelölés a hamisítás 

elleni további védelemért
• LID ellen védő technológia a fény által okozott deg-

radáció miatti teljesítménycsökkenés ellen

Q.ANTUM DUO Z félcellák 12 gyűjtősínes 
technológiával nagyobb területenkénti 
hozamért alacsony BOS költség mellett

Új, a forrasztási fóliakábeleknél vékonyabb, 
kerek vezetékes összeköttetések növelik a 
belső tükröződést, és 75 %-kal csökkentik 
az árnyékolást

A modul felső és alsó felének független, 
párhuzamosan csatlakoztatott cellái a 
modulok részleges árnyékolása esetén 
biztosítják a megnövelt hozamot

A simább keretszélek meg-
akadályozzák a mohásodást 
és a kosz összegyűlését

Kiváló minőségű csatlakozódugaszok
> 1200 mm-es kábelhosszal

Megbízható szilikon csatlakozás a 
kiváló stabilitásért és tartósságért

Kiváló minőségű hátsó rész az 
állandó tömítésért

A Q CELLS YouTube-csatornáján termék- és egyéb videókat találhat. Kellemes videózást!

32 mm-es korszerű keret az akár 
4000 / 6000 Pa (IEC, UL) szél- és 
hóterheléssel szemben

Optimalizált kivitelű csatlakozódo-
boz a nagyobb energiahatékonysá-
gért és a korrózió elleni védelemért

Az optimálisan elhelyezett, nagy 
vízelvezető nyílások védelmet biz-
tosítanak a fagykár ellen

Kiváló minőségű, tükröződésmentes üveg 
a magasabb hozamért, a homogén meg-
jelenésért és a hosszú távú stabilitásért
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Q.PEAK DUO-G9 MODULSOROZAT
KOMPROMISSZUMOKTÓL
MENTES HATÉKONYSÁG A
Q.ANTUM DUO Z TECHNOLOGY
A Q CELLS új ipari szabványt teremt: Az új Q.ANTUM DUO Z Technology a Q CELLS innovatív összeköttetést biztosít 
a cellák között, amelyhez nincs szükség hézagokra a különálló cellasorok között. A Q.ANTUM napelem-technológiával 
együtt a Q.PEAK DUO-G9 napelemmodulok maximális kimenetet érnek el, ezáltal megnövelik a PV-rendszer hozamát. 
Használja ki a költséghatékony zöld elektromosság és a kiváló termékminőség előnyeit!

AZ ÖN ELŐNYEI

Optimális hozam minden 
időjárási körülmény esetén 
az alacsony fényviszonyok és 
hőmérséklet mellett is kiváló 
teljesítménynek köszönhetően 
(−0,35 % / K)

Magas stabilitás: legfeljebb 
4000 Pa szélterhelés és 
legfeljebb 6000 Pa hóterhelés 
mellett tesztelik

A Q.ANTUM DUO Z
A hézagmentes cellaszerke-
zetes technológia legfeljebb 
21,1 %-kal növeli a modul 
hatékonyságát

A Q CELLS napelemmodulok 
legfeljebb 25 éves termékga-
ranciával és 25 éves lineá-
risteljesítmény-garanciával 
kaphatók

Q.PEAK DUO XL-G9
156 félcellás modul

Teljesítmény: 465 Wp

Hatékonyság: 20,9 %

Tömeg: 25,5 kg

AZ IDEÁLIS MEGOLDÁS

Magánszemélyek
tetőépítményére

Kereskedelmi
és ipari tetőkre

Szolár erőművek
szabad területeken

Q.PEAK DUO BLK-G9

Q.PEAK DUO ML-G9

Q.PEAK DUO XL-G9

Q.PEAK DUO BLK-G9
120 félcellás modul

Teljesítmény: 345 Wp

Hatékonyság: 20,3 %

Tömeg: 17,5 kg

Q.PEAK DUO ML-G9
132 félcellás modul

Teljesítmény: 395 Wp

Hatékonyság: 21,1 %

Tömeg: 19,5 kg

A Q.PEAK DUO ML-G9 tökéletesen megfelel a a lakóépületek, 
valamint az ipari és kereskedelmi ingatlanok szükségleteinek: 
Legnagyobb hozamok korlátozott területeken. Kielégíti azoknak 
a vágyait is, akik kiváló minőséget és esztétikát igényelnek a 
háztetőn: A teljesen fekete kialakítású Q.PEAK DUO BLK-G9 
olcsó zöld áramot állít elő, ugyanakkor kiváló megjelenést 
biztosít. A nagy méretű és szabadtéri erőművekhez kínáljuk 

a napelemmodulonként akár 465 Wp kimenetet biztosító 
Q.PEAK DUO XL-G9 terméket a legalacsonyabb előállítási 
költségek eléréséhez. A Q.PEAK DUO-G9 sorozat minden 
modulja innovatív, 12 kerek vezetékes összeköttetéssel 
rendelkezik a cellák között, amely kisebb cellalefedettséget és 
alacsony belső ellenállást nyújt. Az eredmény: A legfejlettebb 
egykristályos napelemmodul a Q CELLS vállalattól.

EGYKRISTÁLYOS NAPELEMMODULOK Q.ANTUM DUO Z TECHNOLOGY

Q.PEAK DUO ML-G9+
néven is elérhető
25 éves termék- és
teljesítménygaranciával

Q.PEAK DUO BLK-G9+

néven is elérhető

25 éves termék- és

teljesítménygaranciával
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Q.PEAK DUO-G8 MODULSOROZAT
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY
ÉS KIEMELKEDŐ HATÉKONYSÁG
A Q CELLS Q.PEAK DUO-G8 napelemmoduljai lenyűgöző megjelenésükkel és a legújabb generációs, innovatív, 
kivételesen magas területenkénti kimenetet és kiváló modulhatékonyságot biztosító Q.ANTUM DUO Technology 
kiemelkednek az iparágon belül.

A Q.PEAK DUO-G8 modulsorozat elemei kiváló teljesítmé-
nyosztályú és akár 20,5 % hatékonyságú, egykristályos nape-
lemmodulok. A legújabb generációs, páratlan Q.ANTUM DUO 
cellaszerkezetnek köszönhetően a Q.PEAK DUO-G8 napelem-
modul egyedülállóan magas hozamokat biztosít kis felületen. 
Emiatt a félcellák korszerű kapcsolástechnikával és 12 gyűj-
tősínes szerkezettel vannak felszerelve. A Q.PEAK DUO-G8 
modulsorozat fekete félcellái még a legexkluzívabb épületeknek 
is esztétikus megjelenést nyújtanak. A Q CELLS LID elleni 
védelme megakadályozza a fény által okozott degradációt 

(light-induced degradation, LID), amely drasztikusan – vagy 
majdnem teljesen csökkenti a rendszerteljesítményt. Az egyéb 
hagyományos egykristályos napelemek a napfénynek való 
kitettség miatt elvesztik kezdeti teljesítményük nagy részét. A 
Q.PEAK DUO-G8 napelemmodulok ezt megakadályozzák a LID 
ellen védő technológiával. A Q.PEAK DUO-G8 napelemmo-
dulok elérhetők különösen esztétikus, teljesen fekete Q.PE-
AK DUO BLK-G8 és szabad területekhez 144 félcellás
L változatú Q.PEAK DUO L-G8 termékként is.

EGYKRISTÁLYOS Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

AZ ÖN ELŐNYEI

Optimális hozam minden 
időjárási körülmény esetén 
az alacsony fényviszonyok és 
hőmérséklet mellett is kiváló 
teljesítménynek köszönhetően 
(−0,35 % / K)

Magas stabilitás: legfeljebb 
4000 Pa szélterhelés és 
legfeljebb 5400 Pa hóterhelés 
mellett tesztelik

A modul felső és alsó felének 
független, párhuzamosan 
csatlakoztatott cellái részleges 
árnyékolás esetén biztosítják a 
megnövelt hozamot

A Q CELLS napelemmodulok 
12 éves termékgaranciával és
25 éves lineáristeljesít-
mény-garanciával
kaphatók

Q.PEAK DUO BLK-G8
120 félcellás modul

Teljesítmény: 350 Wp

Hatékonyság: 19,8 %

Tömeg: 19,9 kg

Q.PEAK DUO L-G8
144 félcellás modul

Teljesítmény: 435 Wp

Hatékonyság: 20,5 %

Tömeg: 24,5 kg

Q.PEAK DUO-G8
120 félcellás modul

Teljesítmény: 360 Wp

Hatékonyság: 20,4 %

Tömeg: 19,9 kg

AZ IDEÁLIS MEGOLDÁS

Magánszemélyek
tetőépítményére

Kereskedelmi
és ipari tetőkre

Szolár erőművek
szabad területeken

Q.PEAK DUO-G8

Q.PEAK DUO BLK-G8

Q.PEAK DUO L-G8

Q.PEAK DUO BLK-G8+
néven is elérhető
25 éves termék- és
teljesítménygaranciával

Q.PEAK DUO-G8+

néven is elérhető

25 éves termék- és

teljesítménygaranciával
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Q.PEAK DUO-G7 MODULSOROZAT
KIVÁLÓ HATÉKONYSÁG ÉS INNOVÁCIÓ

A Q.PEAK DUO-G7 modulsorozat elemei kiemelkedő teljesít-
ményosztályú és kiváló, akár 20,3 % hatékonyságú, egykristá-
lyos napelemmodulokból állnak. A Q.PEAK DUO-G7 napelem-
modulok kiváló és megbízható hozamokat nyújtanak a páratlan, 
új generációs Q.ANTUM DUO napelemszerkezetnek köszönhe-
tően, amelyet most a korszerű kapcsolótechnikával és 12 gyűj-
tősínes cellaszerkezettel ötvöznek. A fekete Q.PEAK DUO-G7 
modulsorozat fekete Q.ANTUM DUO félcellái még a legexkluzí-
vabb épületeknek is kifinomult megjelenést nyújtanak. Q CELLS 
hozambiztonságunk megbízható áramterhelést garantál a 
napelemes rendszer teljes élettartama alatt. Mivel a beépített 

Q CELLS LID ellen védő technológia megakadályozza a fény 
által okozott degradációt (light-induced degradation, LID), 
amely drasztikusan – vagy majdnem teljesen – csökkentheti a 
rendszer teljesítményét, a Q.PEAK DUO-G7 napelemmodulok 
teljesen kiküszöbölik a hozamcsökkenéseket. Ezzel szemben a 
LID ellen védő technológiával nem rendelkező, hagyományos 
egykristályos napelemmodulok elvesztik kezdeti teljesítményük 
nagy részét a normál napsugárzás miatt. A Q.PEAK DUO-G7 
napelemmodulok szabad területekhez szabadon elérhetők külö-
nösen esztétikus, teljesen fekete Q.PEAK DUO BLK-G7 és 144 
L változatú Q.PEAK DUO L-G7 félcellákkal is.

Az innovatív Q.ANTUM DUO technológiának köszönhetően kiemelkedően magas hatékonyságuk mellett
a Q CELLS Q.PEAK DUO-G7 napelemmoduljai stílusos megjelenésük miatt is kiemelkednek az iparágban.

EGYKRISTÁLYOS Q.ANTUM DUO TECHNOLÓGIA

AZ ÖN ELŐNYEI

Optimális hozam minden 
időjárási körülmény esetén 
az alacsony fényviszonyok és 
hőmérséklet mellett is kiváló 
teljesítménynek köszönhetően 
(−0,35 % / K)

Magas stabilitás: legfeljebb 
4000 Pa szélterhelés és 
legfeljebb 5400 Pa hóterhelés 
mellett tesztelik

A modul felső és alsó felének 
független, párhuzamosan 
csatlakoztatott cellái részleges 
árnyékolás esetén biztosítják a 
megnövelt hozamot

A Q CELLS napelemmodulok 
legfeljebb 12 éves termékga-
ranciával és 25 éves lineáristel-
jesítmény-garanciával
kaphatók

Q.PEAK DUO BLK-G7
120 félcellás modul

Teljesítmény: 325 Wp

Hatékonyság: 19,6 %

Tömeg: 19,6 kg

Q.PEAK DUO L-G7
144 félcellás modul

Teljesítmény: 405 Wp

Hatékonyság: 20,3 %

Tömeg: 23 kg

Q.PEAK DUO-G7
120 félcellás modul

Teljesítmény: 335 Wp

Hatékonyság: 20,2 %

Tömeg: 18,7 kg

AZ IDEÁLIS MEGOLDÁS

Magánszemélyek
tetőépítményére

Kereskedelmi
és ipari tetőkre

Szolár erőművek
szabad területeken

Q.PEAK DUO-G7

Q.PEAK DUO BLK-G7

Q.PEAK DUO L-G7
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Q.PEAK DUO-G6 MODULSOROZAT
ÁLLANDÓ CSÚCSTELJESÍTMÉNY
A Q CELLS Q.PEAK DUO-G6 modulsorozata lenyűgöző az innovatív, különösen magas modulkimenetet 
biztosító Q.ANTUM DUO Technology köszönhetően.

Q.PEAK DUO-G6 modulsorozatunk elemei kiváló teljesítmé-
nyosztályú, és akár 20,1 % hatékonyságú, egykristályos nap-
elemmodulokból állnak. A Q.PEAK DUO-G6 modulsorozat 
nagyobb felületenkénti hozamokat biztosít a páratlan Q.AN-
TUM DUO napelemszerkezetnek köszönhetően, amelyben 
a félcellákat korszerű kapcsolótechnikával és 6 gyűjtősínes 
felépítéssel ötvözik. A beépített Q CELLS hozambiztonság 
megbízható áramterhelést garantál a napelemes rendszer 
teljes élettartama alatt. Ez a fény által okozott degradációt 
(light-induced degradation, LID) megakadályozó Q CELLS 

védelmet is tartalmazza, amely drasztikusan – vagy majdnem 
teljesen csökkenti a rendszerteljesítményt. Ezzel szemben a 
LID ellen védő technológiával nem rendelkező, hagyományos 
napelemmodulok elvesztik kezdeti teljesítményük nagy részét 
a napsugárzás miatt. A Q.PEAK DUO-G6 napelemmodulok 
ezt a Q CELLS hozambiztonság rendszerével akadályozza 
meg. A Q.PEAK DUO-G6 napelemmodulok szabad területek-
hez szabadon elérhetők különösen esztétikus, teljesen fekete 
Q.PEAK DUO BLK-G6 és 144 L változatú Q.PEAK DUO L-G6 
félcellákkal is.

EGYKRISTÁLYOS Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

AZ ÖN ELŐNYEI

Optimális hozam minden 
időjárási körülmény esetén 
az alacsony fényviszonyok és 
hőmérséklet mellett is kiváló 
teljesítménynek köszönhetően 
(−0,36 % / K)

Magas stabilitás: legfeljebb 
4000 Pa szélterhelés és 
legfeljebb 5400 Pa hóterhelés 
mellett tesztelik

A modul felső és alsó felének 
független, párhuzamosan 
csatlakoztatott cellái részleges 
árnyékolás esetén biztosítják a 
megnövelt hozamot

A Q CELLS napelemmodulok 
legfeljebb 12 éves termékga-
ranciával és 25 éves lineá-
risteljesítmény-garanciával 
kaphatók

Q.PEAK DUO BLK-G6
120 félcellás modul

Teljesítmény: 345 Wp

Hatékonyság: 19,5 %

Tömeg: 19,9 kg

Q.PEAK DUO L-G6
144 félcellás modul

Teljesítmény: 425 Wp

Hatékonyság: 20,1 %

Tömeg: 24,5 kg

Q.PEAK DUO-G6
120 félcellás modul

Teljesítmény: 360 Wp

Hatékonyság: 20,1 %

Tömeg: 19,9 kg

AZ IDEÁLIS MEGOLDÁS

Magánszemélyek
tetőépítményére

Kereskedelmi
és ipari tetőkre

Szolár erőművek
szabad területeken

Q.PEAK DUO-G6

Q.PEAK DUO BLK-G6

Q.PEAK DUO L-G6

Q.PEAK DUO BLK-G6+
néven is elérhető
25 éves termék- és
teljesítménygaranciával

Q.PEAK DUO-G6+

néven is elérhető

25 éves termék- és

teljesítménygaranciával
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Q.PEAK DUO-G5 MODULSOROZAT
FORRADALMIAN ÚJ ÉS DÍJNYERTES
A Q CELLS Q.PEAK DUO-G5 modulsorozatát az innovatív Q.ANTUM DUO Technology különbözteti meg a többi 
napelemtől, amely kiemelkedően magas teljesítményt tesz lehetővé kis felületen. A tekintélyes
Intersolar díj és Solar + Power díj megnyerése világos elismerése ennek a kiválóságnak.

Az egykristályos Q.PEAK DUO-G5 napelemmodul kisebb felü-
leten biztosít kiváló hozamokat a nagy teljesítményosztályoknak 
és kiemelkedő, akár 20,2 %-os hatékonyságnak köszönhetően. 
Ezt a páratlan Q.ANTUM DUO napelemszerkezet teszi lehe-
tővé, amely a félcellákat korszerű kapcsolótechnikával és 6 
gyűjtősínes felépítéssel ötvözi. A beépített Q CELLS hozambiz-
tonság megbízható áramterhelést garantál a napelemes rend-
szer teljes élettartama alatt. Ez a fény által okozott degradációt 
(light-induced degradation, LID) megakadályozó Q CELLS 
védelmet is tartalmazza, amely drasztikusan – vagy majdnem 

teljesen csökkenti a rendszerteljesítményt. Ezzel szemben a 
LID ellen védő technológiával nem rendelkező, hagyományos 
egykristályos napelemmodulok elvesztik kezdeti teljesítményük 
nagy részét pusztán a napsugárzás miatt. A Q.PEAK DUO-G5 
napelemmodulok ezt a Q CELLS hozambiztonság rendszerével 
akadályozzák meg. A Q.PEAK DUO-G5 napelemmodulok sza-
badon elérhetők különösen esztétikus, teljesen fekete
Q.PEAK DUO BLK-G5 és szabad terekhez 144 félcellás L válto-
zatú Q.PEAK DUO L-G5 termékként is.

EGYKRISTÁLYOS Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

AZ ÖN ELŐNYEI

Optimális hozam minden 
időjárási körülmény esetén 
az alacsony fényviszonyok és 
hőmérséklet mellett is kiváló 
teljesítménynek köszönhetően 
(−0,36 % / K)

Magas stabilitás: legfeljebb 
4000 Pa szélterhelés és 
legfeljebb 5400 Pa hóterhelés 
mellett tesztelik

A modul felső és alsó felének 
független, párhuzamosan 
csatlakoztatott cellái részleges 
árnyékolás esetén biztosítják a 
megnövelt hozamot

A Q CELLS napelemmodulok 
legfeljebb 12 éves termékga-
ranciával és 25 éves lineáristel-
jesítmény-garanciával
kaphatók

Q.PEAK DUO BLK-G5
120 félcellás modul

Teljesítmény: 325 Wp

 Hatékonyság: legfeljebb 19,6 %

Tömeg: 18,7 kg

Q.PEAK DUO L-G5
144 félcellás modul

Teljesítmény: 400 Wp

 Hatékonyság: legfeljebb 20,1 %

Tömeg: 23 kg

Q.PEAK DUO-G5
120 félcellás modul

Teljesítmény: 335 Wp

 Hatékonyság: legfeljebb 20,2 %

Tömeg: 18,7 kg

AZ IDEÁLIS MEGOLDÁS

Magánszemélyek
tetőépítményére

Kereskedelmi
és ipari tetőkre

Szolár erőművek
szabad területeken

Q.PEAK DUO-G5

Q.PEAK DUO BLK-G5

Q.PEAK DUO L-G5
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Q.MOUNT
A SOKOLDALÚ RÖGZÍTŐRENDSZER
NYEREGTETŐKHÖZ

SZÁMOS LEHETSÉGES ALKALMAZÁS
A különböző alakú és anyagú tetők miatt a nyeregtetők különös 
kihívást jelentenek napelemrendszer telepítése esetén. Attól 
függetlenül, hogy klasszikus, cseréppel fedett, fém hullámle-
mezes, fém trapézlemezes vagy forrasztott fémlemezes tetőről 
van szó: A Q.MOUNT egyszerűen felszerelhető elemeket kínál 
a napelemrendszerek nyeregtetőkre való gyors, hatékony és 
biztonságos telepítéséhez.

GYORS ÉS EGYSZERŰ FELSZERELÉS
A különböző típusú tetők nagyon eltérő követelményeket tá-
masztanak napelemrendszer telepítése esetén. Attól függetle-
nül, hogy milyen tetővel párhuzamos felszerelésről van szó: A 
Q.MOUNT alépítmény moduláris alkatrészeivel gyors, egysze-
rű és költséghatékony a felszerelés.

SZÉLES ALKATRÉSZVÁLASZTÉK
A Q CELLS Q.MOUNT rendszere nagy választékot kínál az 
adott tetőfelülethez alakítható rögzítőelemekből. Minden 
Q.MOUNT alkatrészt kiváló minőségű, korrózióálló anyagokból 
gyártanak, amelyek rendkívül tartósak, és hosszú az élettarta-
muk. A Q CELLS ROOFTOP PLANNER szoftverrel a rendszer 
gyorsan és egyszerűen megtervezhető, az összes rögzítőelem 
egyetlen lépésben meghatározható, és a szerkezeti épség is 
ellenőrizhető.

MEGFELEL MINDEN TÍPUSÚ FERDETETŐHÖZ
A Q.MOUNT ideális rendszer Q CELLS napelemmodulokkal 
felszerelt lakóházak és kereskedelmi ingatlanok tetőjéhez, mert 
a modulelrendezés és az alépítmény egyszerűen megtervez-
hető a Q CELLS ROOFTOP PLANER és a Q.MOUNT haszná-
latával.

Gyors és egyszerű telepítés nyeregtetőkhöz.

AZ ÖN ELŐNYEI:
• A Q.MOUNT megfelel az összes típusú, gyakori ferdetetőhöz
• Kiváló minőségű, tartós alkatrészek
• Gyors és biztonságos felszerelés
• A napelemrendszer és az alkatrészek
 egyszerű tervezése a Q CELLS ROOFTOP PLANNER szoft-
verrel

Q.FLAT-G5
A GYORS ÉS MEGBÍZHATÓ
RENDSZER LAPOSTETŐKHÖZ

GYORS FELSZERELÉS
A teljesen integrált, egyszerű hajlítószerkezettel ellátott alap-
profilok miatt nincs szükség munkaigényes előzetes összesze-
relésre és olyan sok munkára.

CSAK EGY CSAVAR
Az innovatív szerkezet azt jelenti, hogy minden modul rögzíté-
séhez csak egy csavar szükséges.

KEVESEBB KÜLÖNÁLLÓ ALKATRÉSZ
A Q.FLAT-G5 főleg előre összeszerelve kapható, és csak 
alapprofilt, ballaszttartót és végszorítólemezt tartalmaz. Ez 
csökkenti a tárolási és logisztikai költségeket, valamint a tetőn 
szükséges munka mennyiségét.

KEVESEBB MÉRÉS A MUNKA SORÁN
A ballaszttartók szolgálnak az alapprofilok közötti távolság 
mérésére. Amint az első alapprofil a helyére van igazítva, az 
azt követő alapprofilok távolságát a ballaszttartók beakasztása 
biztosítja. Nincs szükség további mérésre.

KÍMÉLI A TETŐT
A felszerelésnek köszönhetően az építőanyag védelme a tető 
burkolatába hatolás nélkül történik. A ballaszt a tetőfelület felett 
lebeg, így megakadályozza a tető burkolatának károsodását.

BALLASZT
Különböző kőméretű ballaszt rakható nemcsak a kiválasztott 
ballaszttartóba, hanem közvetlenül az alapprofilokba.

MAGAS HOZAMOK
A kiváló hozamok majdnem a rendszer beállításától függet-
lenül biztosítottak, ami nagy fokú rugalmasságot biztosít a 
tetőre szerelt tömb tervezése során. Mivel a Q.FLAT-G5 a 
hagyományos rendszereknél nagyobb teljesítménnyel (több 
mint 180 Wp/m2), ez az ideális megoldás az alacsony költségű 
áramtermeléshez.

Kevesebb munka és időtakarékos szerelés a pofonegyszerű hajlítószerkezetnek köszönhetően.
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A Q.HOME+ ESS AC-G2* a meglévő fotovillamossági rendszerekhez készült AC-csatolt energiatároló megoldásunk

Q.HOME+ ESS AC-G2
EGYSZERŰ BEÉPÍTÉS

Általános
termékadatok

Méretek 539 mm × 1236 mm × 231 mm

Kijelző 
LED: Akkumulátor töltöttségi szintje, elektromos hálózat
csatlakozási állapota, szervizelési állapot

Távfelügyelet Web, mobilkészülék

Energiafelügyelő rendszer Bővíthető és könnyen integrálható

Elektromos hálózati 
adatok Inverter

Névleges teljesítmény 3 kW

Névleges feszültség / névleges feszültségtartomány 230 / 183 ~ 265 V

Akkumulátoradatok
(egyenáram)

akkumulátor Lítium-ion, nikkel-mangán-kobalt

Névleges akkumulátorfeszültség / névleges feszültségtartomány 48 / 42,0 ~ 58,5 VDC

Tartalék áramkimenet Névleges látszólagos teljesítmény / névleges teljesítmény 2

Lítium-ion
akkumulátor

Akkumulátor kapacitása 6,5 kWh

Max. töltőáram / max. kisülési áram 63 /63 ADC

* Az elérhetőség a régiótól függően változhat

Energiatároló rendszerek

AC-CSATOLT TÁROLÓMEGOLDÁS
AZ ÖN ELŐNYEI RÖVIDEN

Amennyire különböznek a háztetők, annyira eltérnek a háztar-
tások energiaigényei is. Ezért testreszabott napelemcsoma-
gokat kínálunk, amelyek esetén különböző nagy teljesítményű 

napelemmodulok, inverterek vagy napenergia-tárolók közül 
választhat: Optimalizálja Q CELLS napelemcsomagjainkat az 
ügyfelek igényei és a felhasználási ütemük szerint:

PÉLDASZÁMÍTÁS ENERGIATÁROLÓ NÉLKÜLI NAPELEMRENDSZEREKHEZ (Q.PEAK DUO-G8 360-NAL)

HÁZTARTÁS MÉRETE /
ENERGIAFELHASZNÁLÁS

PV MÉRETE
MINIMÁLISAN ELÉRHETŐ 
TETŐFELÜLET

SAJÁT FELHASZNÁLÁS
TÁROLÓRENDSZER NÉLKÜL

SAJÁT FELHASZNÁLÁS
TÁROLÓRENDSZERREL

2 személy 3200 kWh-val 5,4 kWp 26 m² 45 % 73 %

3 személy 3800 kWh-val 6,5 kWp 32 m² 44 % 68 %

4 személy 4400 kWh-val 7,9 kWp 39 m² 41 % 67 %

5 személy 5000 kWh-val 8,6 kWp 43 m² 40 % 65 %

A MEGBÍZHATÓ, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ NAPELEMRENDSZEREK ALKALMAZKODNAK
VILLAMOSSÁGI IGÉNYEIHEZ ÉS A HÁZTETŐJÉHEZ

OPTIMÁLIS KAPACITÁS

Az AC-ról leválasztott otthoni tárolómegoldás 
új és meglévő napelemes rendszerekbe való 
integrációhoz. A rendszer közvetlenül PV-
inverterekhez csatlakoztatható.

HOSSZÚ ÜZEMÉLETTARTAM

A 10 éves termékgaranciának köszönhetően 
10 év után is megőrzi a kezdeti 
akkumulátorkapacitás legalább 80 %-át.

INTELLIGENS FELÉPÍTÉS

Gazdaságos felépítés a gyors és egyszerű 
telepítésért, AC-inverterrel és nagy 
teljesítményű lítium-ion akkumulátorral ellátott 
rendszer.

INTEGRÁLT 
ENERGIAFELÜGYELET

Az integrált energiafelügyeleti rendszer 
lehetővé teszi az energiatermelés és belső 
energiafelhasználás teljes áttekintését.

    

BIZTONSÁG

Kiváló minőségű lítium-ion akkumulátor
az LG Chem integrált akkumulátorfelügyeleti 
megoldásával.

TARTALÉK  
TÁPELLÁTÁS

Az integrált tartalék tápellátás funkciónak 
köszönhetően a tartalék tápcsatlakozóban
 tárolt elektromosság áramszünet esetén is 
használható (230 V / 9 A).
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A Q.PARTNEREKNEK egy szoftvermegoldást, a Q CELLS ROOFTOP PLANNER tervezőprogramot kínáljuk,
amelynél egyetlen programban érhető el az összes tervezési fázis

Q CELLS ROOFTOP PLANNER
RENDSZERTERVEZÉS EGYSZERŰEN

     
TELJES KÖRŰ MEGOLDÁS

A Q CELLS tervezőeszköze különféle 
programokat tartalmaz, és megkönnyíti a 
tervezést. Takarítson meg időt és erőforrásokat 
az összes konfigurálási lépést egyetlen 
programban megvalósítva.

ADJA MEG A CÍMET,   
ÉS INDÍTSA EL A FOLYAMATOT

Egyszerűen adja meg az ingatlan címét, és 
a tető azonnal megjelenik a Google Maps 
rendszeren keresztül. A tetőforma kiválasztása 
után automatikusan megjelenik a tetőfelület 
területe, amely néhány kattintással bővíthető 
vagy szűkíthető. Automatikusan megjelennek 
a hó- és szélterhelési zónák, amelyek tovább 
részletezhetőek.

ALKATRÉSZEK KIVÁLASZTÁSA

A modulok és az alépítmény kiválasztása 
után a rendszer automatikusan készít egy, 
árnyékszimulációt és kábeláttekintést 
tartalmazó tervet. Az opcionális 3D-s grafikával 
még inkább lenyűgözheti az ügyfeleket.

SZIMULÁCIÓ EGYSZERŰEN

Az inverterek vagy a tárolómegoldás 
kiválasztása után közvetlenül elérheti 
a szimulációt, amelyet előzőleg külön 
kellett elindítani a PVsyst vagy a PV*SOL 
szoftverrel az előre kiválasztott Meteonorm 
időjárásadatokkal. A helyszín topográfiai adatai, 
pl. a hegyek könnyen figyelembe vehetők.

MINDEN, AMIRE SZÜKSÉG VAN

A projekt befejezése után a program 
összeállítja a szükséges anyagok strukturált 
listáját, amelyet egyszerűen exportálhat 
Excel dokumentumként vagy PDF formátumú 
projektjelentésként.
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EGYÜTT ÓRIÁSLÉPTEKKEL HALADHATUNK ELŐRE

Prémium program

Tudta, hogy Prémium programunkban minden Q.PARTNER 
pontokat gyűjthet különböző területekről. Legjobb ügyfeleink 
Prémium státuszt kapnak, és számos előnyben részesülnek a 
szokásos szolgáltatásokon felül. Q.CELLS kereskedelmi képviselője 
szívesen megbeszéli Önnel jelenlegi státuszát és jövőbeni fejlődési 
lehetőségeit. 

Funkciókban gazdag tervezőszoftver

Exkluzív internetes portál

Profi értékesítési dokumentumok

Személyre szabott marketing 
és értékesítési támogatás

Vonzó árazás

Egyedi szerződések

Helyszíni műszaki ügyfélszolgálat

Termék- és internetes képzés

Lehetséges ügyfelek ajánlása

Gyors és közvetlen kérdések 
a termékekkel kapcsolatban

Különleges szállítási feltételek

Q,PARTNER PROGRAMUNK
TÖBB SZOLGÁLTATÁS, TÖBB SIKER

A Q.PARTNEREINK számára ajánlott vonzó feltételeken kívül rengeteg vonzó 
szolgáltatást és támogatást biztosítunk a telepítőink számára egy szoros 
együttműködés keretein belül. Q.PARTNER portálunkon keresztül egy helyről 
férhet hozzá az összes eszközhöz és szolgáltatáshoz. A letöltési oldalak exkluzív 
tartalmakat kínálnak, amelyeket felhasználhat saját projektjeihez. 

Hisz a termékeinkben, és azokat meg szeretné mutatni másoknak? Szeretne 
márkanagykövetünk lenni? Akkor kössön partneri megállapodást a Q CELLS 
vállalattal, és legyen Q.PARTNER.

Hogyan lehet Q.PARTNER?

   

ÉRDEKLI?

Vegye fel velünk a kapcsolatot a 
következő e-mail címen:
partner@q-cells.com

ELŐNYÖK

Szerezzen hozzáférést a Q CELLS 
Q.PARTNER portálhoz és marketing 
anyagainkhoz, továbbá élvezze 
vonzó vásárlási és szállítási 
feltételeinket.

   

MEGLÁTOGATHATJUK

Kereskedelmi képviselőnk szívesen 
felkeresi vállalatát és megköti a 
partneri szerződést.
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Q CELLS
A NÉMET MINŐSÉG
ÉS A KOREAI PÉNZÜGYI
ERŐ EGYESÜLÉSE
A Q CELLS számára a fotovillamosság nem csak egy termék.
Ez a kulcstechnológia egy megbízható, hatékony és fenntartható energiaforrás – 
a jelenkori és jövőbeni generációk számára.

A Q CELLS:a világ egyik legnagyobb és legismertebb fotovillamossági gyártója 
kiváló minőségű és nagy hatékonyságú napelemei és -moduljai miatt. A vállalat 
központjai a dél-koreai Szöulban (Globális igazgatói központ) és a németországi 
Thalheimben (Technológia és innovációs központ), gyárai pedig Dél-Koreában, 
Malajziában és Kínában találhatók. A Q CELLS a fotovillamossági termékek 
és megoldások teljes választékát kínálja. A Hanwha Group leányvállalataként, 
185 millió dolláros működő tőkéjével a Q CELLS egy nagyra becsült és pénz-
ügyileg erős napelemgyártó partner a világ minden táján megtalálható ügyfeleink 
számára. 9,6 GW-os (2020 vége) napelemgyártási kapacitásunkkal a világ legna-
gyobb napelemgyártója és egyik legnagyobb napelemmodul-gyártója vagyunk. 
A Bloomberg 1. osztályú értékelést adott nekünk, és a BNEF adatbázisban 
csúcskategóriás modulgyártók vagyunk.

Céginformációk
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HANWHA GROUP
ÉRTÉKNÖVELT
SZOLGÁLTATÁSOK
A NAPENERGIA-IPARBAN
A Hanwha Group vertikálisan integrált beszállító a fotovillamossági iparág
teljes értékláncában – a szilíciumtól a nagy naperőművekig.

Mivel a Dél-Korea hét legnagyobb vállalatának egyikének, a Hanwha Group része, 
a Q CELLS egy erős, 68 éves, eredményekkel teli történelemmel rendelkező 
partnerre támaszkodhat. A Hanwha Group a 261. helyen áll a Fortune Global 
500 vállalatok listáján, és 351 hálózatot üzemeltet világszerte. Komolyan hiszünk a 
Hamwha Groupban, és az a vágyunk, hogy vezető szerepet érjünk el az emberiség 
és a bolygó fenntartható jövőjében. Minden, ami a földön nő és fejlődik, a nape-
nergiának, ennek a tiszta, gazdaságos és végtelen energiaforrásnak köszönheti a 
létezését. Vállalati filozófiánkhoz hűen, amely szerint megszolgáljuk a bizalmat és a 
hűséget, kiszolgáljuk a különféle piacokon az emberek és intézmények energiaigé-
nyeit. 2010-es fotovillamossági szektorra lépésünk természetes következménye 
volt ennek a küldetésnek, és ezáltal világelső, fenntartható napenergiai termékek 
és szolgáltatások széles választékát nyújthatjuk a jövő generációinak.

2020-ES BEVÉTEL

56,6 MILLIÁRD USD

ALAPÍTÁS ÉVE

1952

TŐKE

178,4 MILLIÁRD USD

FORTUNE® GLOBAL 500 POZÍCIÓ

261
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