
 

  

 Suntech  יישראלבעל נצילות גבוהה עבור השוק החדשני  מודול סולארי משיקה 

 

 %15.5המרה עד משיג יעילות החדשה  300W Vdת סדרסולארי ממודול 

 

 מודוליםהיצרנית הגדולה בעולם של  ,(NYSE: STP)סאנטק פאוור הולדינגס    - ביולי 81 -ישראל , תל אביב

. במיוחד יעילות גבוההסולאריים בעלי  פאנליםשל דור חדש ,   300W Vdנטקסאחשפה את סדרת , וולטאים-פוטו

של   SuperPolyעיבוד תטכנולוגימודולים מיוצרים ב . מיידיתלהספקה זמין המודול מיוצר במיוחד לשוק הישראלי ו

 יםמשיגדרה זו פאנלים מס. באיכות גבוהה רב גבישיוייצור פרוסות סיליקון סיליקון תהליך מיוחד ליציקת , סאנטק

 .םל מודולים סולאריים קונבנציונלייש %14 -ו %13הרבה מעל יעילות של , %15.5המרה עד יעילות 

 

להציע מוצרים   Suntechאת מחויבותה של מחזקת ומוכיחה מחדש  Suntechשל  300W Vd השקת סדרת

 .עבור לקוחות ישראליםותעשייה סולארית למובילים 

  

 במאזן להקטנהמוביל הוא ו מסוג פוליקריסטל רגיליםמאשר מוצרים תפוקה יותר  %10חדש מספק המודול ה"

המזרח התיכון , לענייני אסיה פסיפיק  Suntechנשיא, יימס הו'אמר ג - ,"המערכת ועלויות ההתקנה לואט

אוד בעלות מזמין פתרון בר קיימא לאנרגיה סולארית הופכים של ישראל  המעוליםמשאבים סולריים . "ואפריקה

 ."טיתעצמאות האנרגהלקראת  למדינה להתקדםשיכול לעזור  תתחרותי

 

בצבע  'אינץ 6בגודל  מתאי שמש מרובעים מורכבהרב גבישים תאים  72 בעל  Suntech של  300W Vdפאנל 

 ±%5  בעל פאוור טולרנסהמודול . משקל בענף/תפוקה ייחסל בהקשרביותר  היחסים הטוביםהמספק אחד  שחור

המודולים , בנוסף. אור המושרהלירידות תפוקה בתנאי חזקה  לעמידותמוביל ש דבר, במיוחד כהצן נמוחמו רמת 

 55~ )ר "מ  / 5.400Nעומס רוח ( שעה/ מ "ק 270~ )ר "מ  / 3.800Nכולל , בנויים לעמוד בכל תנאי מזג אוויר

, גג שבו משקלמתקני ליאלי אידמתאים באופן המוצר  .IEC הרבה מעל דרישות תקן, שלג עומסי( ר"מ/ ג "ק

 . תלקוחו מפתח בקרב אסתטיקה הם שיקולי, הספק

 

 .  %18יעילות המרה של ל ומגיעים תחמצן מינימליכמות  יםהמוצר החדש מכילשל  'אינץ 6ים בגודל תאים מרובע

ר פרוסות מבוססת על תהליך ייצוה ת ייצורהטכנולוגיצוות מחקר ופיתוח של סאנטק יחד עם צוות הייצור פיתחו 

והאמינות  עלויות ייצור מוקטנות, עם יעילות  monocrystallineוופריםסיליקון היברידי המשלב יעילות גבוהה של 

 . polycrystalline וופרים מסוגשל 

 

גם ידידותיים יותר לסביבה  Vd-STP 300/24 מודולים, אינגוטיםעם צריכת אנרגיה נמוכה יותר במהלך הייצור 

  monocrystallineכמעט שליש לעומת מודוליםב הדרושה לייצורם ן החזר אנרגיהאת זמ ומצמצמים

את אור השמש לתוך התאים  "לוכד"שכולל גם משטח אנטי רפלקטיבי  החדש סולארימודול . יםקונבנציונאלי

 . (cleaning surface structure-hydrophobic self) בשילוב עם מבנה הניקוי העצמי הידרופובי

 .זמינה באופן מיידי עבור לקוחות ישראלים Suntechדולים החדשה של סדרת המו



 

  

 

 


