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3Wprowadzenie

Szanowny Kliencie!
Opracowując nasze produkty, zawsze mamy na względzie 
przede wszystkim naszych klientów, którzy są praktycznymi 
użytkownikami naszych produktów, ponieważ zależy nam na 
ich sukcesie oraz na tym, aby mogli oferować własnym klien-
tom tylko najlepsze produkty i usługi Q CELLS. 

Ostatnio wiele wydarzyło się w naszej firmie, co potwierdza 
nasz nowy katalog: bardziej wszechstronny i przejrzysty niż 
kiedykolwiek, poszerzony o niezbędne grupy produktów, 
których potrzebujesz każdego dnia.

Oprócz naszych doskonałych modułów solarnych o dużej 
mocy, nowy katalog Q CELLS zawiera wszystko, co jest 
potrzebne do pracy z klientami. Co nowego? Przedstawiamy 
Q.MOUNT — odpowiednie elementy do podbudowy insta-
lacji solarnych, oraz Q.HOME+ ESS — szeroki zakres opcji 
gromadzenia energii.

Q CELLS jest głównym partnerem w zakresie dostarczania 
produktów i usług fotowoltaicznych. Nasi Q.PARTNER przej-
mują ważną część wysokiej jakości instalacji naszych produk-
tów. 

Jako Q.PARTNER nasz klient ma dostęp do szerokiego zakresu 
usług, dzięki którym może zwiększyć swoje wyniki sprzedażo-
we. Q.PARTNER może zdobyć zaufanie swoich klientów dzięki 
wsparciu dla własnych działań marketingowych, dostarczaniu 
wszystkich komponentów bezpośrednio na miejsce budowy 
lub wsparciu działań mających na celu pozyskiwanie klientów. 
Informacje na temat dostępnych możliwości można znaleźć na 
stronie internetowej www.q-cells.com. 

Życzymy miłego przeglądania strony i czekamy na Twoje 
zamówienia!
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MODUŁY SOLARNE Q CELLS
CZTERY STOPNIE JAKOŚCI

W przypadku naszych modułów solarnych wysoka jakość oznacza 
długi okres eksploatacji i doskonałe specyfikacje techniczne.
To dlatego zapewnienie jakości ma dla nas kluczowe znaczenie.

Q CELLS:
• jest German Engineering inżynierii 

z Bitterfeld-Wolfen w Niemczech
• to gwarancja jakości przy wyjątkowo niskim 

wskaźniku degradacji modułu z gwarancją na produkt 
na 12 lat i liniową gwarancją wydajności na 25 lat.

• jest pierwszym producentem modułów solarnych, który  
pomyślnie przeszedł program Quality Tested VDE —  
niezależnej instytucji wydającej certyfikaty w Niemczech. 

• Po raz pierwszy są teraz wymagane okresowe testy.
• prowadzi największe centrum testowania modułów i  

technologii w branży oraz własne laboratorium testowe  
certyfikowane przez instytucję VDE.

• testuje swoje produkty w ekstremalnych warunkach  
klimatycznych, np. w warunkach tropikalnej wilgotności, 
pustynnego gorąca i arktycznych mrozów.

POZIOM 1 − ZABEZPIECZENIE UZYSKU
Od 2011 roku zabezpieczenie uzysku Q CELLS jest gwarancją 
oporności PID oraz Anti LID i LeTID Technology, zapewnianej 
przez cotygodniowe monitorowanie produkcji. W celu ochrony 
przed hot-spotami badane jest 100 % produkcji ogniw.

POZIOM 2 − JEDNORAZOWE TESTY CERTYFIKACYJNE
Drugi poziom obejmuje międzynarodowe wstępne testy cer-
tyfikacyjne, np. zgodne ze standardami IEC, CSA/UL, MCS, 
JET i Kemco. Gwarantują one, że bezpieczeństwo elektryczne 
modułów oraz bezpieczeństwo ich konstrukcji są zgodne z 
międzynarodowymi standardami.

POZIOM 3 − VDE QUALITY TESTED
Program „VDE Quality Tested” przekracza wstępne testy certy-
fikacyjne IEC, np. podwójne cykle testów termicznych. Ponadto 
comiesięczne ponowne testowanie gwarantuje stałą jakość.

POZIOM 4 − PROGRAM JAKOŚCI Q CELLS
Wewnętrzny program jakości Q CELLS zapewnia, że wszystkie 
nasze produkty spełniają wysokie standardy naszej firmy oraz 
dodatkowe testy przekraczające wymogi VDE, np. 3 × więcej 
cykli testu wilgoć-zamrażanie. 100 % kontrola EL o wysokiej 
rozdzielczości jest standardem Q CELLS.

TECHNOLOGIA OGNIW Q.ANTUM 
WIĘCEJ ŚWIATŁA: WIĘCEJ WYDAJNOŚCI. 
WIĘCEJ ELEKTRYCZNOŚCI.

Q.ANTUM łączy najlepsze cechy wszystkich dostępnych technologii ogniw 
w celu uzyskania maksymalnej wydajności w warunkach rzeczywistych, a to 
wszystko przy niskich kosztach wytwarzania energii elektrycznej (LCOE).

KLASY MAKSYMALNEJ
WYDAJNOŚCI
Dzięki Q.ANTUM Technology moduły 
solarne Q CELLS oferują większą wy-
dajność w stosunku do powierzchni, a 
tym samym większy uzysk przy niższych 
kosztach BOS.

WSPÓŁCZYNNIK TEMPERATUROWY
Nawet w gorące dni moduły solarne 

Q CELLS wytwarzają niezawodny uzysk i 

tracą mniej sprawności niż standardowe 

moduły solarne.

DZIAŁANIE PRZY NIEWIELKIM
NAŚWIETLENIU
Wysoka rentowność podczas niskiego 
natężenia promieniowania, np. podczas 
wschodu i zachodu słońca i w pochmur-
ne dni, jak również jesienią i zimą, gdy 
słońce znajduje się nisko nad horyzon-
tem.

NIE MAKSYMALIZUJ, OPTYMALIZUJ: 
Tylna powierzchnia ogniw słonecznych Q.ANTUM jest pokryta specjalną nano-
powłoką, która działa jak zwykłe lustro w domu. Promienie światła słonecznego, 
które w innym przypadku by się zmarnowały, odbijają się przez ogniwo i generu-
ją więcej elektryczności. Poprawia to właściwości elektryczne, znacznie zwięk-
szając stopień sprawności.

Krystaliczne standardowe ogniwa solarne Krystaliczne Q.ANTUM ogniwa solarne
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Moduły solarne Q.PEAK DUO i Q.PEAK DUO BLK  
zawdzięczają nowej technologii Q.ANTUM DUO  
Technology doskonałą wydajność i estetykę.

Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY
WYDAJNOŚĆ NIGDY
NIE WYGLĄDAŁA LEPIEJ

Nowa technologia Q.ANTUM DUO Technology stanowi połą-
czenie najnowocześniejszych rozwiązań technologii rozdziela-
nia ogniw oraz przewodów okrągłych — co powoduje ograni-
czenie odpowiednio strat elektrycznych i optycznych. Uzyskuje 
się to przez obniżenie o połowę natężenia prądu przepływają-
cego przez poszczególne ogniwa i bardziej wydajne wykorzy-
stanie przypadkowego naświetlenia. Technologia Q.ANTUM 
DUO pozwala nie tylko podwyższyć wydajność z tabliczki 
znamionowej, ale również zwiększa niezawodność. Technolo-
gie Anti LID / LeTID zapewniają niską degradację wstępną, a 
forma półogniw minimalizuje naprężenie na ogniwach, ogra-
niczając możliwość mikropęknięć w terenie. Ponadto oferują 

lepszą gwarantowaną degradację wstępną i w ciągu roku, a 
tym samym największą wydajność energetyczną. Korzystanie 
z osiągnięć nagradzanej technologii ogniw Q.ANTUM firmy 
Q CELLS, Q.PEAK DUO i Q.PEAK DUO BLK sprawia, że są to 
moduły o największej dostępnej wydajności w rozsądnej cenie, 
które maksymalnie zwiększają wydajność energetyczną oraz 
zapewniają niski koszt wytwarzania energii elektrycznej (LCOE). 
Biorąc pod uwagę wdrożenie ogniw słonecznych Q.ANTUM o 
mocy ponad 15 GW, tylko firma Q CELLS dysponuje wiedzą i 
doświadczeniem, które umożliwiają równoległy rozwój tech-
nologii ogniw i modułów w celu opracowania Q.ANTUM DUO 
Technology.

NA CZYM POLEGA DUO TECHNOLOGY?

WZAJEMNE POŁĄCZENIE PRZEWODÓW
Wykorzystanie przewodów zamiast płaskich 
drutów lutowniczych zmniejsza zarówno sze-
rokość, jak i efektywną szerokość zacienienia, 
ograniczając zacienienie o 75 % i zwiększając 
wydajność o 2,5 %. Światło odbijające się od 
okrągłego kształtu przewodów poprawia rezul-
tat przechwytywania światła przez moduł.

Q.ANTUM DUO TECHNOLOGYKONWENCJONALNA 

TECHNOLOGIA

Mniejsza szerokość i wewnętrzne
odbijanie światła zmniejsza zacienienie
w sumie o 75 %.

100 % szerokości drutu lutowniczego
zapewnia skuteczność zacienienia.

Dwa półogniwa z dwunasto-
ma szynami mają taką samą, a 
nawet większą moc wyjściową w 
porównaniu z pełnym ogniwem z 
dwudziestoma szynami.

TECHNOLOGIA PÓŁOGNIW

EFEKT Q.ANTUM DUO ZNAKOMITA WYDAJNOŚĆ, DUŻY STOPIEŃ 
SPRAWNOŚCI I GWARANCJE NAJLEPSZE  
W SWOJEJ KLASIE
Moduły solarne Q CELLS wykorzystujące Q.ANTUM 
DUO Technology nie tylko oferują imponującą wydaj-
ność w warunkach rzeczywistych, ale również najlepsze 
w swojej klasie warunki gwarancji obejmujące 98 % 
wydajności w pierwszym roku i 85 % po 25 latach.

  

Wydajność standardo-
wego modułu solarnego

Q.ANTUM Technology 
+7 % wydajności

Technologia dwanaście 
szyn +2 % wydajności

Wzajemne połączenie
przewodów +2,5 % wydajności

Technologia półogniw
+3 % wydajności

MOC MODUŁU SOLARNEGO

Większy odstęp między szynami 
powoduje dłuższą drogę dla 
elektronów i większy opór.

Mniejszy odstęp oznacza mniejszy 
opór i lepsze przechwytywanie 
elektronów wzbudzonych.

STANDARDOWA TECHNOLOGIA 

CZTERECH SZYN

ZAAWANSOWANA TECHNO-

LOGIA PODWÓJNYCH SZYN

TECHNOLOGIA DWANAŚCIE SZYN
Mniejsza odległość między szynami i 
dodatkowe ścieżki dla prądu elektrycznego 
powodują wzrost wydajności o 2 %. Więcej 
ścieżek oznacza mniejsze przeciążenie, co z 
kolei zmniejsza straty rezystancyjne.

1

TECHNOLOGIA PÓŁOGNIW
Zmniejszenie ogniwa o połowę powoduje 
obniżenie o połowę natężenia prądu. W po-
łączeniu z układem modułu, który zmniejsza 
odległość przysyłania prądu elektrycznego, 
powoduje to zwiększenie wydajności o 3 %.

2

3

Wire
Ribbon

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
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NOWE MODUŁY SOLARNE Q.PEAK DUO
DBAMY O SZCZEGÓŁY

ZABEZPIECZENIE UZYSKU Q CELLS
• Anti PID Technology zapobiega stracie wydajności 

na skutek degradacji indukowanej napięciem (PID)
• Technologia Hot-Spot Protect chroni przed 

pożarem modułu. 
• Identyfikacja laserowa Tra.QTM dla 

dodatkowej ochrony przed fałszowaniem
• Anti LID Technology pozwala zapobiec 

stracie wydajności na skutek degradacji  
indukowanej światłem (LID)

Półogniwa Q.ANTUM DUO z techno-
logią dwanaście szyn pozwalają osią-
gnąć większy uzysk na powierzchnię 
oraz niskie koszty BOS

Nowa technologia wykorzystująca 
przewody zamiast drutów lutowni-
czych, o okrągłym kształcie i mniejszej 
szerokości zwiększa wewnętrzne odbi-
janie światła i zmniejsza zacienienie o 
maks. 75 %

Niezależne wyższe i niższe połówki 
modułów połączone równolegle za-
pewniają większy uzysk w przypadku 
częściowego zacienienia modułów

Wysokiej jakości złącza wtykowe
Stäubli MC4 z przewodem
o długości > 1100 mm

Niezawodne silikonowe połączenie 
zapewnia doskonałą stabilność i 
trwałość

Wysokiej jakości część 
tylna zapewnia trwałą 
szczelność

Filmy wideo dotyczące produktów oraz więcej informacji
można znaleźć na kanale YouTube Q CELLS.

Zmniejszona krawędź ramy zapobie-
ga gromadzeniu się mchu i brudu Zaawansowana technologicznie rama 

32 mm dla obciążenia silnym wiatrem i 
śniegiem do 4000 / 5400 Pa (IEC, UL)

Gniazdo przyłączeniowe w zoptyma-
lizowanej formie pozwala zwiększyć 
wydajność energetyczną i chroni przed 
korozją

Optymalnie umiejscowione, duże otwo-
ry odpływowe chronią przed uszkodze-
niami spowodowanymi mrozem
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Q.PEAK DUO-G5
REWOLUCYJNE I WIELOKROTNIE  
NAGRADZANE

Moduł solarny Q.PEAK DUO-G5 firmy Q CELLS jest tak skuteczny dzięki 
zastosowaniu nowoczesnej technologii Q.ANTUM DUO Technology  
umożliwiającej uzyskanie wyjątkowej mocy z niewielkich powierzchni.  
Został nagrodzony renomowanymi nagrodami, takimi jak Intersolar  
Award oraz Solar + Power Award.

Monokrystaliczny moduł solarny Q.PEAK DUO-G5 zapewnia 
wysoką moc do 335 Wp z mniejszych powierzchni i wyjątko-
wą wydajność do 20,2 %. Jest to możliwe dzięki niezrównanej 
koncepcji fotoogniw Q.ANTUM DUO, łączącej półogniwa z za-
stosowaniem najnowocześniejszej techniki w zakresie połączeń 
z 6 szynami zbiorczymi. Zintegrowana ochrona wydajności 
Q CELLS gwarantuje niezawodną produkcję energii elektrycz-
nej przez cały okres użytkowania instalacji solarnej. Obejmuje 
ona również zintegrowaną technologię Q CELLS Anti LID 

Technology, która zapobiega degradacji wywołanej padają-
cym światłem (LID), co może znacznie obniżyć wydajność 
systemu lub niemal całkowicie uniemożliwić jego działanie. 
Standardowe monokrystaliczne moduły solarne bez technologii 
Anti LID Technology wystawione na ciągłe działanie promieni 
słonecznych z czasem tracą swoją sprawność. W przypadku 
Q.PEAK DUO-G5 tak się nie stanie – dzięki ochronie wydajno-
ści firmy Q CELLS.

MONOKRYSTALICZNA Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

DANE TECHNICZNE

Typ Moduł zawierający 120 półogniw
Moc Do 335 Wp
Wydajność  Do 20,2 %
Sortowanie +5 / −0 W
Waga 18,7 kg

IDEALNE ROZWIĄZANIE DO

Prywatnych instalacji 
dachowych

Komercyjnych i przemysłowych 
instalacji dachowych

Optymalny uzysk niezależnie 
od pogody i doskonałe działa-
nie przy słabym naświetleniu i 
warunkach temperaturowych 
(−0,36% / K)

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

Oddzielna obsługa górnej i 
dolnej połowy modułu umoż-
liwia większą odporność na 
zacienienie

Do modułów solarnych 
Q CELLS jest dołączona 
gwarancja na produkt na 12 lat 
i liniowa gwarancja wydajności 
na 25 lat

KORZYŚCI

Elektrowni słonecznych
na otwartych przestrzeniach

Dostępne również w szczególnie ładnej, całkowicie czarnej wersji Q.PEAK DUO BLK-G5 oraz  
wersji L z 144 półogniwami Q.PEAK DUO L-G5 do zastosowań na otwartych przestrzeniach.
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Q.PEAK DUO-G6
WYSOKA, TRWAŁA WYDAJNOŚĆ

Moduł solarny Q.PEAK DUO-G6 od Q CELLS jest tak skuteczny dzięki  
innowacyjnej technologii Q.ANTUM DUO Technology zapewniającej  
wyjątkowo wysoką wydajnością.

Q.PEAK DUO-G6 to produkowany przez nas monokrystaliczny 
moduł solarny zapewniający wysoką moc do 355 Wp z mniej-
szych powierzchni i wyjątkową wydajność do 20,1 %. Moduły 
solarne Q.PEAK DUO-G6 oferują, dzięki niezrównanej koncep-
cji fotoogniw Q.ANTUM DUO, łączącej półogniwa z zastoso-
waniem najnowocześniejszej techniki w zakresie połączeń z 6 
szynami zbiorczymi, większą wydajność każdej powierzchni. 
Zintegrowana ochrona wydajności Q CELLS gwarantuje nieza-
wodną produkcję energii elektrycznej przez cały okres użytko-

wania instalacji solarnej. Obejmuje ona również zintegrowaną 
technologię Q CELLS Anti LID Technology, która zapobiega 
degradacji wywołanej padającym światłem (LID), co może 
znacznie obniżyć wydajność systemu lub niemal całkowicie 
uniemożliwić jego działanie. Standardowe moduły solarne bez 
technologii Anti LID Technology wystawione na ciągłe działanie 
promieni słonecznych z czasem tracą swoją sprawność.  
W przypadku Q.PEAK DUO-G6 tak się nie stanie – dzięki 
ochronie wydajności firmy Q CELLS.

MONOKRYSTALICZNA Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

DANE TECHNICZNE

Typ Moduł zawierający 120 półogniw
Moc Do 355 Wp
Wydajność  Do 20,1 %
Sortowanie +5 / −0 W
Waga 19,9 kg

IDEALNE ROZWIĄZANIE DO

Prywatnych instalacji 
dachowych

Komercyjnych i przemysłowych 
instalacji dachowych

Optymalny uzysk niezależnie 
od pogody i doskonałe działa-
nie przy słabym naświetleniu i 
warunkach temperaturowych 
(−0,36% / K)

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

Oddzielna obsługa górnej i 
dolnej połowy modułu umoż-
liwia większą odporność na 
zacienienie

Do modułów solarnych 
Q CELLS jest dołączona 
gwarancja na produkt na 12 lat 
i liniowa gwarancja wydajności 
na 25 lat

KORZYŚCI

Elektrowni słonecznych
na otwartych przestrzeniach

Dostępne również w szczególnie ładnej, całkowicie czarnej wersji Q.PEAK DUO BLK-G6 oraz  
wersji L z 144 półogniwami Q.PEAK DUO L-G6 do zastosowań na otwartych przestrzeniach.
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Q.PEAK DUO-G7
WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ I 
INNOWACYJNOŚĆ

Moduł solarny Q.PEAK DUO-G7 firmy Q CELLS jest dobrym zakupem nie 
tylko ze względu na wyjątkowo wysoką wydajność – dzięki innowacyjnej 
technologii Q.ANTUM DUO Technology – ale również charakteryzuje się 
doskonałym wyglądem.

Q.PEAK DUO-G7 to nasz monokrystaliczny moduł solarny za-
pewniający z mniejszych powierzchni moc do 335 Wp i wyjąt-
kową wydajność do 20,2 %. Moduły solarne Q.PEAK DUO-G7 
zapewniają doskonałą i niezawodną wydajność dzięki nie-
zrównanej koncepcji fotoogniw nowej generacji Q.ANTUM 
DUO, która obecnie łączy półogniwa z zastosowaniem naj-
nowocześniejszej techniki w zakresie połączeń i konstrukcję 
opartą o 12 szyn zbiorczych. Czarne półogniwa Q.ANTUM 
DUO w Q.PEAK DUO-G7 wyglądają idealnie na dachu nawet 
najbardziej ekskluzywnego domu. Nasza ochrona wydaj-

ności Q CELLS gwarantuje niezawodną produkcję energii 
elektrycznej przez cały okres użytkowania instalacji solarnej. 
Q.PEAK DUO-G7 to gwarancja wydajności dzięki zintegrowa-
nej technologii Q CELLS Anti LID Technology, która zapobiega 
degradacji wywołanej padającym światłem (LID), co może 
znacznie obniżyć wydajność systemu lub niemal całkowicie 
uniemożliwić jego działanie. Standardowe monokrystaliczne 
moduły solarne bez technologii Anti LID Technology wysta-
wione na ciągłe działanie promieni słonecznych z czasem tracą 
swoją sprawność.

MONOKRYSTALICZNA Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

DANE TECHNICZNE

Typ Moduł zawierający 120 półogniw
Moc Do 335 Wp
Wydajność  Do 20,2 %
Sortowanie +5 / −0 W
Waga 18,7 kg

IDEALNE ROZWIĄZANIE DO

Prywatnych instalacji 
dachowych

Komercyjnych i przemysłowych 
instalacji dachowych

Optymalny uzysk niezależnie 
od pogody i doskonałe działa-
nie przy słabym naświetleniu i 
warunkach temperaturowych 
(−0,35 % / K)

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

Oddzielna obsługa górnej i 
dolnej połowy modułu umoż-
liwia większą odporność na 
zacienienie

Do modułów solarnych 
Q CELLS jest dołączona 
gwarancja na produkt na 12 lat 
i liniowa gwarancja wydajności 
na 25 lat

KORZYŚCI

Dostępne również w szczególnie ładnej, całkowicie czarnej wersji Q.PEAK DUO BLK-G7 oraz  
wersji L z 144 półogniwami Q.PEAK DUO L-G7 do zastosowań na otwartych przestrzeniach.
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Q.PEAK DUO-G8
NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ I  
WYJĄTKOWA EFEKTYWNOŚĆ

Moduł solarny Q.PEAK DUO-G8 firmy Q CELLS zachwyca znakomitym wy-
glądem i technologią Q.ANTUM DUO najnowszej generacji o szczególnie 
wysokiej wydajności powierzchniowej, jak również efektywności modułów.

Q.PEAK DUO-G8 to nasz monokrystaliczny moduł solarny 
zapewniający z mniejszych powierzchni moc do 360 Wp i 
wydajność do 20,4 %. Moduły solarne Q.PEAK DUO-G8 
zapewniają szczególnie wysoką wydajność na małych po-
wierzchniach dzięki niezrównanej koncepcji fotoogniw nowej 
generacji Q.ANTUM DUO. Półogniwa połączono z zastosowa-
niem najnowocześniejszej techniki z konstrukcjami opartymi 
o 12 szyn zbiorczych. Czarne półogniwa Q.PEAK DUO-G8 

wyglądają elegancko na dachu nawet najbardziej ekskluzywne-
go domu. Q CELLS Anti LID Technology zapobiega degradacji 
wywołanej padającym światłem (LID), która może znacznie 
obniżyć wydajność systemu lub niemal całkowicie uniemożliwić 
jego działanie. Inne standardowe fotoogniwa monokrystaliczne 
wystawione na ciągłe działanie promieni słonecznych z czasem 
tracą swoją sprawność. Q.PEAK DUO-G8 na to nie pozwala 
dzięki Anti LID Technology.

MONOKRYSTALICZNA Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

DANE TECHNICZNE

Typ Moduł zawierający 120 półogniw
Moc Do 360 Wp
Wydajność  Do 20,4 %
Sortowanie +5 / −0 W
Waga 19,9 kg

IDEALNE ROZWIĄZANIE DO

Prywatnych instalacji 
dachowych

Komercyjnych i przemysłowych 
instalacji dachowych

Optymalny uzysk niezależnie 
od pogody i doskonałe działa-
nie przy słabym naświetleniu i 
warunkach temperaturowych 
(−0,35 % / K)

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

Oddzielna obsługa górnej i 
dolnej połowy modułu umoż-
liwia większą odporność na 
zacienienie

Do modułów solarnych 
Q CELLS jest dołączona 
gwarancja na produkt na 12 lat 
i liniowa gwarancja wydajności 
na 25 lat

KORZYŚCI

Dostępne również w szczególnie ładnej, całkowicie czarnej wersji Q.PEAK DUO BLK-G8 oraz  
wersji L z 144 półogniwami Q.PEAK DUO L-G8 do zastosowań na otwartych przestrzeniach.
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MODUŁY SOLARNE Q.PEAK DUO BLK
PRZYJEMNE DLA OKA I MOCNE

Moduły solarne serii Q.PEAK DUO BLK są dobrym zakupem dzięki 
Q.ANTUM DUO Technology zapewniającej wyjątkowo wysoką  
wydajność i efektywność oraz ze względu na doskonały wygląd.  
Dzięki jednorodnej czarnej powierzchni łączą się w harmonijną  
całość z dachem nawet najbardziej ekskluzywnego domu.

Nasze moduły solarne Q.PEAK DUO BLK zostały opracowane 
z myślą o zastosowaniu na szczególnie ekskluzywnych bu-
dynkach. Stosujemy czarne półogniwa i czarne eloksalowane 
aluminiowe ramy w połączeniu z czarną folią tylną. Wyjątkowo 
cienkie przewody łączące fotoogniwa sprawiają, że moduły so-
larne wyglądają jak jednorodna czarna powierzchnia. Ponadto 
nasze monokrystaliczne moduły solarne serii Q.PEAK DUO BLK 
zapewniają wysoką moc do 350 Wp z mniejszych powierzchni 
i wyjątkową wydajność do 19,8 %. Niezrównana koncepcja 

fotoogniw nowej generacji Q.ANTUM DUO, która łączy póło-
gniwa z zastosowaniem najnowocześniejszej techniki w zakresie 
połączeń i konstrukcję opartą o 12 szyn zbiorczych. Q CELLS 
Anti LID Technology zapobiega degradacji wywołanej pada-
jącym światłem (LID), która może znacznie obniżyć wydajność 
systemu lub niemal całkowicie uniemożliwić jego działanie. 
Standardowe fotoogniwa wystawione na ciągłe działanie pro-
mieni słonecznych z czasem tracą swoją sprawność.

MONOKRYSTALICZNA Q.ANTUM DUO TECHNOLOGY

Optymalny uzysk niezależnie 
od pogody i doskonałe dzia-
łanie przy słabym naświetleniu 
i w warunkach temperaturo-
wych

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

Oddzielna obsługa górnej i 
dolnej połowy modułu umoż-
liwia większą odporność na 
zacienienie

Do modułów solarnych 
Q CELLS jest dołączona 
gwarancja na produkt na 12 lat 
i liniowa gwarancja wydajności 
na 25 lat

KORZYŚCI

DANE TECHNICZNE

Typ Moduł zawierający 120 półogniw
Moc Do 350 Wp
Wydajność  Do 19,8%
Sortowanie +5 / −0 W
Waga Do 19,9 kg

IDEALNE ROZWIĄZANIE DO

Prywatnych instalacji 
dachowych
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Q.MOUNT
UNIWERSALNY SYSTEM MONTAŻOWY 
DO DACHÓW SPADZISTYCH

RÓŻNORODNE ZASTOSOWANIA
Ze względu na różnorodność kształtów dachu i materiałów 
dachowych, dachy spadziste stanowią wyjątkowe wyzwanie w 
zakresie montażu instalacji solarnej. Niezależnie od tego, czy 
chodzi o tradycyjne dachy kryte dachówką, gont bitumiczny, 
blachę falistą czy blachę dachową, Q.MOUNT zawiera łatwe 
w montażu elementy do szybkiego, wydajnego i bezpiecznego 
montażu instalacji solarnych na dachach spadzistych.

SZYBKA I ŁATWA INSTALACJA
Różne rodzaje dachów również stwarzają bardzo różne wyma-
gania dotyczące montażu instalacji solarnej. Niezależnie od 
wymaganej konfiguracji równoległej do dachu modułowe kom-
ponenty modułów solarnych Q.MOUNT i Q CELLS sprawiają, 
że proces instalacji jest szybki, łatwy i ekonomiczny.

WYJĄTKOWY WYBÓR ELEMENTÓW
System Q.MOUNT firmy Q CELLS oferuje szeroki wybór 
elementów montażowych, które są indywidualnie dostoso-
wane do danej powierzchni dachu. Wszystkie komponenty 
Q.MOUNT są produkowane przy użyciu wysokiej jakości, 
odpornych na korozję materiałów, które są wyjątkowo trwałe 
i zaprojektowane w celu zapewnienia długiego okresu eks-
ploatacji. Dzięki rozwiązaniu Q CELLS ROOFTOP PLANNER 
system można szybko i łatwo zaprojektować, określić w 
jednym kroku wszystkie niezbędne elementy montażowe oraz 
sprawdzić strukturalną wykonalność.

ODPOWIEDNIE DLA WSZYSTKICH STANDARDOWYCH 
TYPÓW DACHÓW SPADZISTYCH
Q.MOUNT to idealny system do instalowania prywatnych 
i komercyjnych instalacji nadachowych wyposażonych w 
moduły solarne Q CELLS, ponieważ zarówno układ modułów, 
jak i podbudowa mogą być łatwo zaplanowane i wdrożone za 
pomocą rozwiązania ROOFTOP PLANNER i Q.MOUNT firmy 
Q CELLS.

Q.MOUNT umożliwia szybki i łatwy montaż instalacji 
solarnych na dachach spadzistych. 

TWOJE KORZYŚCI:
• Q.MOUNT nadaje się do wszystkich popularnych typów   
 dachów spadzistych
• Wysoka jakość, trwałe komponenty
• Szybka i bezpieczna instalacja
• Proste planowanie instalacji solarnej oraz wymaganych 
 komponentów za pomocą rozwiązania ROOFTOP PLANNER

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

SZYBKA INSTALACJA
W pełni zintegrowane profile podstawy z prostym mechani-
zmem składania oszczędzają pracochłonnego montażu wstęp-
nego i redukują kroki robocze.

TYLKO JEDNA ŚRUBKA
Innowacyjny design oznacza, że każdy moduł wymaga zaled-
wie jednej śrubki w celu zamocowania w miejscu.

MNIEJ POJEDYNCZYCH KOMPONENTÓW
Q.FLAT-G5 jest dostarczany w głównej mierze jako wstępnie 
zmontowany i składa się zaledwie z profilu podstawy, wsparcia 
obciążenia i płytki zaciskowej. Zmniejsza to koszty przechowy-
wania oraz koszty logistyczne, jak również ilość pracy wyma-
ganej na dachu.

MNIEJ PRAC POMIAROWYCH
Nośniki obciążenia służą jako wskaźniki odległości między profilami 
podstaw. Niezwłocznie po wyrównaniu pierwszego profilu podsta-
wy, odległości do kolejnych profili podstaw są wynikiem rozmiesz-
czenia szyn balastowych. Dalsze pomiary nie są konieczne.

MODUŁY NIESZKODLIWE DLA POWIERZCHNI DACHU
Materiały budowlane są używane oszczędnie dzięki instalacji 
bez penetrowania membrany dachu. Obciążenie unosi się 
nad powierzchnią dachu, zapobiegając uszkodzeniu poszycia 
dachu.

MNIEJSZE OBCIĄŻENIE DODATKOWE
Kamienie balastowe o różnych rozmiarach można nie tylko 
umieszczać na szynie balastowej, ale również bezpośrednio na 
profilach podstawy.

DUŻY UZYSK
Doskonały uzysk jest zapewniany niemal niezależnie od orien-
tacji systemu, co pozwala na dużą elastyczność w projektowa-
niu instalacji dachowych. Ze znacznie wyższą gęstością mocy 
wynoszącą ponad 180 Wp/m2 w porównaniu ze standardowy-
mi systemami, Q.FLAT-G5 jest najlepszym rozwiązaniem dla 
produkcji taniej energii elektrycznej.

Q.FLAT-G5 jest prostym mechanizmem składania, który zapewnia krótszą 
instalację dzięki mniejszej liczbie kroków roboczych, pozwalając w znacz-
nym stopniu zminimalizować wymaganą ilość pracy.



23Usługi22 Systemy dachowe

Q CELLS oferuje Q.PARTNER specjalne oprogramowanie — Q CELLS 
ROOFTOP PLANNER — które stanowi połączenie wszystkich wymaganych eta-
pów planowania w jednym narzędziu

Q CELLS ROOFTOP PLANNER
JEDEN DO WSZYSTKIEGO

WSZECHSTRONNY
Narzędzie do planowania firmy Q CELLS łączy 
różne programy i ułatwia planowanie. Oszczę-
dzaj czas i zasoby, wdrażając wszystkie etapy 
projektowania w jednym programie.

WPROWADŹ ADRES — I ZACZNIJ OD RAZU
Wystarczy wprowadzić adres obiektu, a dach 
zostanie natychmiast wyświetlony w serwisie 
Mapy Google. Po wybraniu kształtów i form 
dachu powierzchnie są wyświetlane automa-
tycznie — można je rozwinąć lub zmniejszyć za 
pomocą zaledwie kilku kliknięć. Strefy obciąże-
nia śniegiem i wiatrem są wyświetlane auto-
matycznie i mogą być również szczegółowo 
opisane.

WYBÓR KOMPONENTÓW
Po wybraniu modułów i podbudowy zadanie 
obejmujące symulację zacienienia i przegląd 
okablowania jest wykonywane automatycznie. 
Opcjonalny wyświetlacz w 3D to kolejna atrak-
cja, która z pewnością zachwyci klientów.

ŁATWA SYMULACJA
Po wybraniu inwerterów i/lub systemu maga-
zynowania nastąpi bezpośrednie przeniesienie 
do symulacji, którą wcześniej należy uruchomić 
zewnętrznie przez PVsyst lub oprogramowanie 
PV*SOL zawierające wstępnie wybrane dane 
meteorologiczne Meteonorm. Można łatwo 
wziąć pod uwagę miejscową topografię, taką 
jak góry.

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ
Po zakończeniu projektu zostanie utworzona 
uporządkowana lista wszystkich potrzebnych 
materiałów, w tym cen, które można łatwo 
wyeksportować jako dokument w formacie 
programu Excel lub jako raport projektu w 
formacie PDF.

PROGRAM Q.PARTNER
ZAPEWNIANIE WARTOŚCI DODANEJ

PRZYCIĄGNIJ NOWYCH KLIENTÓW
Przykładowo, skorzystaj z naszego interne-
towego kalkulatora słonecznego i projektów 
z sieci Q CELLS GmbH. Możesz obsłużyć 
wszystkie zlecenia bezpośrednio w naszym  
narzędziu Lead Management w portalu 
Q.PARTNER.

OSOBISTE WSPARCIE 
Twój bezpośredni partner kontaktowy z firmy 
Q CELLS będzie gotów służyć Tobie pomocą 
w razie potrzeby. Nasi wykwalifikowani pracow-
nicy chętnie odpowiedzą na wszelkie ewentu-
alne pytania dotyczące szczegółów technicz-
nych, zamówień i aktualnych dostaw.

SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW 
Weź udział w naszych profesjonalnych szkole-
niach dla instalatorów. Dowiesz się wszystkie-
go, co należy wiedzieć o instalacjach specy-
ficznych dla danego zastosowania i zaletach
wysokiej jakości produktów firmy Q CELLS.

Jako partner firmy Q CELLS korzystasz z globalnej marki, szerokiego wsparcia 
marketingowego, profesjonalnych szkoleń i atrakcyjnych usług.

WIĘCEJ KORZYŚCI DLA CIEBIE 
Jako Q.PARTNER korzystasz z atrakcyjnych 
cen, jeszcze bardziej wyprzedzając konkuren-
cję. Dodatkowo możesz również zagwaranto-
wać sobie zakwalifikowanie się do otrzymania 
ukierunkowanej premii. Większa wydajność, 
większa premia, więcej dla Ciebie.

Q CELLS ROOFTOP PLANNER
Jako Q.PARTNER możesz zaoszczędzić czas i 
zasoby, wykonując wszystkie kroki konfiguracji 
w jednym programie. 

SZEROKIE WSPARCIE MARKETINGOWE
W naszym portalu dla partnerów przygoto-
wano całą komunikację Q CELLS — możesz 
również zamówić materiały promocyjne bez-
pośrednio w sklepie marketingowym.

Q.PARTNER PORTAL
Wszystko pod jednym dachem. Możesz korzystać ze wszystkich naszych usług, 
logując się w naszym wyłącznym obszarze partnerskim. Q.PARTNER PORTAL 
zapewnia centralny dostęp do wszystkich narzędzi. 
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KORZYŚCI DLA NASZYCH PARTNERÓW

Wierzysz w nasze produkty i chcesz to okazać? Czy chciał(a)byś zostać naszym 
ambasadorem marki? Jeżeli tak, wybierz partnerstwo z Q CELLS i zostań naszym 
Q.PARTNEREM.

Zostań Q.PARTNEREM

partner@q-cells.com
+49 (0) 3494 66 99 - 23 222

KONTAKT ZŁOŻYMY TOBIE WIZYTĘ KORZYŚCI JAKO Q.PARTNER

Nasz przedstawiciel handlowy złoży 
Tobie wizytę i zawrze z Tobą umowę 
partnerską.

Uzyskaj dostęp do naszego portalu 
Q.PARTNER firmy Q CELLS i mate-
riałów marketingowych oraz korzystaj 
z atrakcyjnych warunków zakupów i 
dostawy.

Ekskluzywny portal online

Profesjonalne dokumenty sprzedaży

Indywidualne wsparcie marketingowe i sprzedażowe

Atrakcyjne ceny

Specjalna premia

Rozbudowane oprogramowanie do planowania

Kontakty indywidualne

Lokalne techniczne wsparcie serwisowe

Szkolenia produktowe i online 

Tworzenie potencjalnych klientów

Szybkie i bezpośrednie zapytania o produkt

Specjalne warunki dostawy

REFERENCJE

ROTTERDAM, HOLANDIA

822 kWp
Największa instalacja solarna w Rotterdamie została zbudowana 
na magazynie produktów mrożonych FrigoCare w Waalhaven. 
3100 modułów solarnych Q.PRO BFR-G4.1 zostało zainstalo-
wanych na dachu o powierzchni 7500 m² (wielkości boiska do 
piłki nożnej), zapewniając w ten sposób 750 000 kW rocznej 
produkcji energii elektrycznej.

JUNONY, POLSKA

6,4 kWp
Instalacja fotowoltaiczna została zintegrowana z wyglądem 
budynku. W rezultacie jest to nie tylko dodatkowy element, 
ale integralna część budynku. Projekt ten zasługuje na uwa-
gę, ponieważ oprócz oczywistej funkcji praktycznej odgrywa 
również rolę estetyczną, pokazując piękno domowych instalacji 
fotowoltaicznych.

STOWBRIDGE, WIELKA BRYTANIA

24,3 MWp
Park słoneczny Stowbridge w południowo-zachodniej części 
Wielkiej Brytanii został zbudowany w zaledwie 12 tygodni na 
początku 2014 roku i jest oparty na naszym systemie Q.MEGA. 
Zainstalowano w nim moduły solarne Q.PRO-G3 o klasach 
wydajności od 255 Wp do 265 Wp — następcę naszego poli-
krystalicznego modułu solarnego, który został zwycięzcą testu 
uzysku magazynu Photon w 2014 roku.

KLEVE, NIEMCY

749 kWp
Od 2015 roku firma B&W Energy zainstalowała dwa systemy 
fotowoltaiczne o łącznej mocy około 1,25 MWp: „Wytworzona 
energia słoneczna jest wykorzystywana do zasilania naszych 
maszyn, zmniejszając ilość elektryczności pochodzącej ze źródeł 
zewnętrznych. W czasie przestojów energia słoneczna trafia 
do sieci naszych dostawców”. Drugi system fotowoltaiczny 
(749 kWp) obejmował około 2500 wysokowydajnych modułów 
słonecznych Q.PEAK-G4.1 firmy Q CELLS.



27Usługi26 Informacje o firmie

Q CELLS 
NIEMIECKA JAKOŚĆ ORAZ
KOREAŃSKA MOC FINANSOWA

Dla firmy Q CELLS technologia fotowoltaiczna nie jest tylko produktem. Stanowi 
klucz do zapewnienia źródła energii, które jest niezawodne, solidne i przyjazne dla 
środowiska — obecnie i dla przyszłych pokoleń.

Q CELLS to jeden z największych i najbardziej uznanych na 
świecie producentów w branży fotowoltaicznej dzięki wysokiej 
jakości i wysokowydajnym ogniwom słonecznym i modułom 
solarnym. Firma ma biura w Seulu w Korei Południowej (globalna 
siedziba kadry kierowniczej) i Thalheim w Niemczech (oddział 
technologii i innowacji) oraz fabryki w Korei Południowej, Malezji 
i Chinach. Q CELLS oferuje pełne spektrum produktów i roz-
wiązań fotowoltaicznych. Q CELLS jako spółka stowarzyszona 

Hanwha Group z aktywami wartymi ponad 180 mld USD jest 
dla klientów na całym świecie zaufanym partnerem rozwiązań 
solarnych. Projekty mogą w pełni być finansowane z kredytów 
bankowych. Moc produkcyjna naszych ogniw wynosząca 9 GW 
(dane ze stycznia 2019 r.) sprawia, że jesteśmy największym 
producentem ogniw i jednym z największych producentów 
modułów solarnych na świecie. Znajdujemy się na liście Tier 1 
Bloomberg i jesteśmy dostawcą modułów Top Tier BNEF.

HANWHA GROUP ŁAŃCUCH WARTOŚCI 
W BRANŻY SOLARNEJ

Hanwha Group jest pionowo zintegrowana w całym łańcuchu wartości w branży 
fotowoltaicznej od krzemu po wielkoskalowe elektrownie słoneczne.

Jako członek Hanwha Group, jednej z ośmiu największych po-
łudniowokoreańskich korporacji, spółka Q CELLS ma wsparcie 
silnego partnera szczycącego się 65-letnią obecnością na 
rynku. Znajduje się na 244. miejscu na liście 500 największych 
na świecie firm według magazynu „Fortune” i obsługuje 325 
sieci na całym świecie. Grupie przyświeca idea i chęć zapew-
niania zrównoważonej przyszłości dla całej ludzkości i naszej 
planety. Słońce jest źródłem energii dla wszystkiego, co rośnie 
na Ziemi — jest ona czysta, opłacalna i niewyczerpalna. Bazując 

na naszej filozofii korporacyjnej polegającej na przekazywaniu 
i zyskiwaniu zaufania i lojalności, jesteśmy w stanie sprostać 
zapotrzebowaniu na energię ludzi i instytucji na zróżnicowanych 
rynkach. Rozpoczęcie przez nas działalności fotowoltaicznej na 
pełną skalę w 2010 r. w sposób naturalny wynika z poszerzenia 
misji firmy i pozwala nam zaoferować gamę światowej klasy 
zrównoważonych produktów solarnych oraz usług dla przy-
szłych pokoleń.

DOCHÓD 2018 (USD)

61,24 MRD.
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1952
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