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V Q1 2020 dosiahol kumulatívny celkový 
počet dodaní modulov spoločnosti 50 GW, 
čím sa stala vedúcou spoločnosťou v tomto 
odvetví. Na základe výročnej správy IHS je 
Trina Solar zaradená medzi Top 3 z hľadiska 
globálnej dodávky modulov za roky 2017, 
2018 a 2019. Okrem iného bola spoločnosť 
Trina Solar ohodnotená ako firma prvej rady 
Bloomergom, IHS a ďalšími spoločnosťami 
v nasledujúcich rokoch. Vďaka svojim 
finančným silám je Trina Solar vedúcou 
spoločnosťou v tomto odvetví. V roku 2018 
bol jej pomer aktív a pasív približne 58% a 
tržby z predaja prekročili 25 miliárd juanov.
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POPREDNÁ SVETOVÁ SOLÁRNA 
SPOLOČNOSŤ 
Spoločnosť Trina Solar, založená v roku  1997, vybudovala globálnu sieť pokrývajúcu výrobu, predaj a 
služby. Spoločnosť prevádzkuje dodávateľské a nadväzujúce podniky vo viac ako 100 krajinách a regiónoch 
na celom svete so 40 pobočkami, má zahraničných zamestnancov z viac ako 30 krajín a regiónov.

PLNE FINANCOVATEĽNÁ

Záväzok excelentnosti vo všetkých aspektoch organizácie, silná 
spoločnosť so solídnou súvahou a osvedčená kvalita a spoľahlivosť 
produktov sú niektoré z kľúčových atribútov obchodovateľnej 
značky.

V roku 2019 vyhodnotilo spoločnosť Trina Solar ako plne 
financovateľnú 100% expertov, ktorí sa zúčastňujú výskume 
solventnosti BNEF. Je to po štvrtýkrát za sebou, kedy bola 
spoločnosť ocenená BNEF.
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Za posledné dve desaťročia bola spoločnosť Trina Solar na poprednom mieste v oblasti solárnej inovácie. Trina 
Solar vlastní dve národné inovačné platformy, State Key Laboratory of PV Science and Technology (SKL) a 
National Enterprise Technology Center, ktoré združuje medzinárodných špičkových vedcov z viac ako desiatich 
krajín. Do novembra 2019 prekonal tím výskumu a vývoja spoločnosti Trina Solar 20 svetových rekordov v oblasti 
účinnosti článkov a výstupného výkonu modulov. Celkovo 20 záznamov svetových rekordov v PV účinnosti 
článkov a výnosu modulov.

CELKOVO 20 ZÁZNAMOV SVETOVÝCH REKORDOV V PV ÚČINNOSTI ČLÁNKOV A VÝNOSU MODULOV 

1720
uplatnených patentov

813
Udelených patentov

60
viac ako 60 vládou 

financovaných projektov
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Multi-Si Module
 

Sept. 2011
274.3W

01

Multi-Si Module
 

Máj 2012
284.7W

02

Mono-Si Module
 

Apríl. 2014
326.3W
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Mono-Si Module
 

Okt. 2014
335.2W
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Mono-Si PERC cell
 

Nov. 2014
21.4%
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Multi-Si Module Ap.E˛ .

19.1 4%
Apríl 2015
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Dec. 2015
22.16%
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156mm IBC cell
 

Apr. 2017
24.13%

16

156mm IBC cell
 

Feb. 2018
25.04%
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N-cast-mono-TOPCon cell
 

Nov. 2019
23.22%
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2cm IBC cell
 

Feb. 2014
24.4%

03

156mm IBC cell
 

Apríl 2014
22.94%

05

156mm Multi-Si PERC cell
 

Nov. 2014
20.76%
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Multi-Si Module
 

Dec. 2014
324.5W

09

156mm multi-Si cell
 

Nov. 2015
21.25%

11

156mm IBC cell
 

Apríl. 2016
23.5%

13

156mm Mono cell
 

Dec. 2016
22.61%

15

IBC module
 

Dec. 2017
410.5W

17

N-mono -TOPCon cell
 

Máj 2019
24.58%
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PRELOMOVÉ INOVÁCIE  

156mm
mono-Si cell

 
Okt. 2016

19.86%

Multi-Si
Module Ap.E˛ .



Produkty spoločnosti Trina Solar si vždy 
zachovávajú vysokú spoľahlivosť a solídny 
výkon na základe nášho záväzku voči našej 
prvej zásade a tou je kvalita.

Vďaka viac ako 200 interným testom a 
najmodernejšiemu laboratóriu výskumu a 
vývoja prekračuje Trina Solar rámec 
požiadaviek a dodáva zákazníkom produkty 
najvyššej kvality. Spoločnosť je zaradená do 
rebríčka skóre DNV GL ako „najlepší hráč“ už 5 
po sebe nasledujúcich rokov. Víťazi ocenení sú 
vybraní na základe výročnej správy o hodnotení 
spoľahlivosti fotovoltaického modulu 
zverejnenej spoločnosťami PVEL a DNV GL.

PRODUKTY, NA KTORÉ SA MÔŽETE
SPOĽAHNÚŤ
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LABORATÓRNE
TESTOVANIE

PID

TC

UV

VLHKOSŤ
MRZNUTIE

MECHAN.
ZAŤAŽENIE

HF

SPOĽAHLIVOSŤ POTVRDENÁ TRETÍMI STRANAMI

BIFACIÁLNA PERC TECHNOLÓGIA
Typická štruktúra PERC využíva AI-BSF. 
Bifaciálny PERC sa líši od typického PERC, 
pričom BSF je nahradený mriežkou AL, ktorá 
môže prijímať rozptýlené slnečné žiarenie, a 
tým dosiahnuť bifaciálnosť viac ako 80%.

Moduly Trina Solar Duomax Twin používajú ako 
základnú technológiu bifaciálny PERC, v ktorom má 
Trina Solar najsofistikovanejšie možnosti výskumu, 
vývoja a industrializácie. Vďaka integrácii 
technológií dvojitého skla, viacerých zberníc 
a technológie polorezu môže Duomax Twin 
dosiahnuť vyšší výkon pri výrobe energie.

Jednodielny PERC
Slnečné žiarenie (predná strana)

Bifaciálny PERC
Slnečné žiarenie (predná strana)

Slnečné žiarenie je blokované 
hliníkovou vrstvou

Hliníkový zbernicový budič je schopný 
prijímať rozptýlené slnečné žiarenie

Zadný výkon- 10~30%

Predný výkon - 100%

Generácia veľkej energie Vysoká spoľahlivosť Nízke LCOE Široká aplikácia

2012

Získaný certifikát 
programu UL pre údaje o 

klientskych testoch

2019

Získaná prvá certifikácia 
UL programu testovania 

dát 

2017

Prijaté prvé osvedčenie 
CQC výrobcu o testovaní
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TECHNOLÓGIA MULTI - ZBERNÍC

Zvýšená absorpcia svetla

Znížené straty odporu s viac ako 50% skrátenou vzdialenosťou vedenia prúdu

Nižšia šanca straty energie v dôsledku mikrotrhlín

Sklo

Solárny článok

Sklo

Solárny článok

5BB
-0.5%

MBB
-0.1%

5BB MBB

Skrátená 
vzdialenosť 

vedenia prúdu

Až o 15% 
znížený

sériový odpor 

TECHNOLÓGIA DVOJSKLA

VYSOKO SPOĽAHLIVÝ

Nižšia degradácia

Zásada Kyselina Ultrafialové  Vysoká teplota       Vysoká vlhkosť

Konvenčný modul

Erózia

EVA

Zadok

Článok

Sklo

EVA

Modul s dvojitým sklom

EVA

Sklo

Článok

Sklo

EVA

Vysoká odolnosť

Technológia dvojitého skla nahrádza konvenčnú štruktúru skla a 
spodnej vrstvy tepelne spevnenou štruktúrou dvojitého skla. 
Technický tím spoločnosti Trina Solar uskutočnil v roku 2012 hĺbkový 
výskum a vývoj v oblasti technológie dvojitého skla a moduly s dvojitým 
sklom boli uvedené do sériovej výroby v roku 2013. Spoločnosť Trina 
Solar sa tak stala jednou z prvých spoločností, ktoré vyrábajú efektívne 
moduly s dvojitým sklom a prinášajú ich na trh. Spoločnosť Trina Solar 
doteraz dodala moduly s dvojitým sklom s celkovým výkonom viac ako 
3GW, čo je viac ako ktorýkoľvek iný výrobca.

Moduly s dvojitým sklom novej 
generácie spoločnosti Trina 
Solar obsahujú polovične 
rezané články a technológiu 
viacerých zberníc na zvýšenie 
spoľahlivosti systému a 
účinnosti výroby energie, 
zatiaľ čo navyše redukujú 
LCoE.

V porovnaní s konvenčným procesom spájania piatimi 
zbernicami môže technológia multi-zberníc (MBB) 
zvýšiť výstupný výkon FV modulov o 2% s jemnejšími a 
užšími zbernicami. Ako priekopník technológie MBB má 
spoločnosť Trina Solar vždy vedúce postavenie v oblasti 
výskumu a vývoja a masovej výroby MBB v tomto 
odvetví.

Už v roku 2015 začala spoločnosť Trina Solar svoj 
výskum MBB a spojila sa s ďalšími hráčmi s 
cieľom vyvinúť v Číne zariadenie na zváranie 
okrúhlych zváracích pásov prvej generácie a 
zariadenia na výrobu článkov série MBB prvej 
generácie v Číne. Trina Solar bola tiež jednou z 
prvých, ktorá v tomto procese vyriešila technické 
problémy.
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TECHNOLÓGIA POLOREZU A 
NEDEŠTRUKTÍVNEHO REZANIA (NDC)

Lepšia generácia energie 
so zníženými stratami 
vnútorného odporu

Mikroskop s prierezom reznej 
hrany 

Porovnanie mechanických vlastností

Vysoká spoľahlivosť so 
silnou odolnosťou proti 
hotspotom

Celý článok Polovičný článok

Vysoký výkon s lepšou 
toleranciou tienenia
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V technológii polovičného rezu je celý článok 
rozdelený na dve časti, čo má za následok zníženie 
odporu elektrickej pásky a celkové zlepšenie 
účinnosti modulu o viac ako 2%. Polovičná 
konštrukcia umožňuje modulu pracovať aj pri nízkych 
prevádzkových teplotách, čo môže zlepšiť výrobu 
energie na watt. A spoločnosť Trina Solar prijala 
nedeštruktívnu technológiu rezania založenú na 
princípe tepelnej rozťažnosti a kontrakcie.

Pri tepelnom strese sa doštička sama oddelí. Rezný 
povrch je veľmi hladký bez akýchkoľvek mikrotrhlín. 
Bunka NDC má podobnú pevnosť a mechanickú 
odolnosť ako plný článok a výrazne prevyšuje 
tradične rezané články. Spoločnosť Trina Solar 
integrovala do svojej série modulov novej generácie 
polovičnú a nedeštruktívnu technológiu, čo výrazne 
zlepšuje skutočnú výrobu energie, najmä v 
kombinácii s inými vynikajúcimi technológiami, ako 
je konštrukcia zbernice a bifaciálnych článkov.

TECHNOLÓGIA SPOJENIA S 
VYSOKOU HUSTOTOU 
Rozstup buniek tradičného modulu je 2 mm s obmedzením sily pásky. 

Technológia prepojenia s vysokou hustotou je vyvinutá s cieľom ďalej znížiť rozstup článkov na minimum, aby 
sa optimalizoval výkon a účinnosť. 

V súčasnosti existujú dva rôzne procesy zapuzdrenia článkov:

Prepojenie s vysokou hustotou: 
Zploštením oblastí pripojenia článkov zváracou páskou sa rozstup článkov zníži na 0,5 mm, aby sa dosiahla 
vyššia účinnosť, čím sa ponechá určitá medzera, aby sa znížilo riziko mikrotrhliniek a poškodenia modulu.

Prekrývanie: 
Články sa prekrývajú s prekrývajúcou sa oblasťou 0,2-0,5 mm prostredníctvom spojov zváracích pások, čo by 
mohlo dosiahnuť ešte vyššiu účinnosť ako prvý proces. Miera zlomenia článku sa však počas výroby zvýši a 
objaví sa deformácia modulu, ktorá bude mať za následok mikrotrhlinky. 

Moduly Trina Solar Vertex využívajú prepojenie s vysokou hustotou, aby dosiahli viac ako 21% ultra-vysokej účinnosti.

Tradičné moduly Moduly s vysokou hustotou Prekrývanie

2mm <0.5mm -0.2~-0.5mm

Tradičné
moduly

Moduly
s vysokou
hustotou

Prekrývanie

Účinnosť modulu Výťažok modulu

Rovnováha

Zadná strana

Predná strana

Zadná strana

Predná strana

Tavenie laserom

Mechanické oddelenie

>1500℃

Proces nedeštruktívneho rezania 
pri nízkych teplotách (NDC)

Článok

Článok

倗MPa倛

85

105

125

145

165

185

Celý článok NDC Konvenčné

Mechanický výkon

Rez po nedeštruktívnom rezaní

Sekcia po tradičnom rezaní

Hladký rezný povrch
bez prasklín

Hrubý rezný povrch
s jemnými čiarami

Tradičné rezanie vs. NDC

Proces rezania
Tradičné
moduly

Moduly
s vysokou
hustotou

Prekrývanie
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PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO

285 W

300 W

315 W

330 W

345 W

360 W

375 W

390 W

405 W

420 W

435 W

450 W

465 W

480 W

495 W

510 W

525 W

540 W

555W

570W

585W

600W

615W

Honey 
285~300W 

Honey M 
320~340W HoneyBlack M 

310~335W 

Séria
Produktov

PE06H

DE06H(II)/DE06M(II)

Honey M 
355~375W DE08M(II)

Duomax Twin
430~445W DEG17MC.20(II)

DD06M.05(II)

Tallmax M 

380~415W 
DE15H(II)/DE15M(II) Duomax Twin 

380~410W DEG15MC.20(II)

Duomax Twin
350~370W DEG8MC.20(II)

Duomax M

380~415W 

DEG15H.20(II)/
DEG15M.20(II)

Duomax M
430~450W DEG17M.20(II)

Duomax
285~300W PEG6H.20

Duomax M

320~345W 
DEG6H.20(II)/DEG6M.20(II)

Duomax
340~355W PEG15H.20

Duomax Twin

315~340W 
DEG6MC.20(II)

Tallmax 
340~360W 

PE15H/PE15M

Navrhnuté pre projekty verejných služieb, 
obzvlášť pre vysoko reaktívne prostredia

Navrhnuté pre drsné prostredie, ako sú 
púšte, zásadité a tropické pláže

Navrhnuté pre komerčné budovy a 
projekty úžitkového rozsahu

Navrhnuté pre rezidenčné a 
komerčné inštalácie

Navrhnuté pre špičkovú rezidenčnú inštaláciu Navrhnuté pre úžitkové a komerčné a industriálne projekty

Tallmax M
430~450W DE17M(II)

Vertex

480~505W 

DE18M(II) /
DEG18MC.20(II)

Vertex
535~555W 

DE19 /DEG19C.20

Vertex
580~605W 

DE20/DEG20C.20



Moduly radu Trina Solar Vertex s účinnosťou 
premeny modulov viac ako 21% sa môžu pochváliť 
výkonom až 600 W. Nové moduly radu Vertex 
obsahujú články 210 mm a sú navrhnuté pre 
úžitkové a veľké komerčné a priemyselné projekty 
a sú k dispozícii v dvoch verziách - bifaciálne 
moduly s dvojitým sklom a moduly so zadnou 
plochou.

Moduly Vertex, založené na vynikajúcej 
technológii viacnásobných zberníc spoločnosti 
Trina Solar, obsahujú inovatívny dizajn, ktorý 
integruje technológie polovičného rezania, 
nedeštruktívne rezanie a prepojovacie 
technológie s vysokou hustotou. Vďaka nízkemu 
napätiu a vyššiemu výkonu reťazca modulov nový 
rad Vertex otvára obrovský potenciál pre ďalšie 
zníženie nákladov na bilanciu systému.

Max. výkon

Vertex 500W+

Vertex  550W+

Počet článkov  Veľkosť / Váha

480-505 W 150 článkov ( 3 x 50 )

480-505 W 150 článkov ( 3 x 50 )

110 článkov ( 2 x 55 )

110 článkov ( 2 x 55 )

2176 x 1098 x 35 mm/26.3kg

2176 x 1098 x 35 mm/30.1kg

2384 x 1096 x 35 mm/28.6kg

2384 x 1096 x 35 mm/32.6kg

530-555 W

530-555 W

DE18M(II)

DEG18MC.20(II)

DE19C.20

DE19

DEG20C.20

DE20
Vertex  600W+

120 článkov ( 2 x 60 )

120 článkov ( 2 x 60 )

2172 x 1303 x 35 mm/30.9kg

2172 x 1303 x 35 mm/35.3kg

580-605 W

580-605 W

Monofaciálne a 
bifaciálne možnosti

Lepší teplotný koeficient (-0,34%), nižšia 
pracovná teplota majú za následok viac 

generovaného výkonu

Až 30% dodatočný výkon zo 
zadnej strany v rôznych 

inštalačných prostrediach

Vynikajúci IAM (Incident Angle 
Modifier) a výkon pri slabom svetle, 
overené certifikáciami tretích strán

Najlepšia pevnosť a výkon v ohybe 
článkov prijatím nedeštruktívnej 

technológie rezania

Prepojenie s vysokou 
hustotou a 12 dizajnov zberníc 
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Nízke napätie, 
vysoký výkon reťazca

12-ročná záruka na výrobok,
30-ročná záruka na výkon

600W+

600 W+ ultra vysoký 
výkon s vysokou 

účinnosťou 21,4%

Navrhnuté pre úžitkové, komerčné
a industriálne projektySÉRIA VERTEX

+30%



Séria dvojitých skiel Trina Solar sa vyznačuje 
vysokou spoľahlivosťou v extrémnych 
podmienkach, predĺženou 30-ročnou zárukou a 
vyššou výrobou energie s integráciou 
polovičných, dvojitých a viaczbernicových 
technológií. Zhromaždili sme bohaté praktické 
skúsenosti z viac ako 3GW inštalácií modulov 
Duomax.

Duomax je najspoľahlivejší modul so špeciálnou 
vlastnosťou nulovej penetrácie vody. Štruktúra sklo-
sklo izoluje väčšinu prirodzených faktorov starnutia a 
vodných pár zo zadnej strany, aby sa eliminovala 
hydrolýza EVA. Modul dvojitého skla novej generácie 
navyše používa ľahšie 2+2 mm sklá a vonkajšie rámy, 
aby sa dosiahla jednoduchšia a bezpečnejšia 
preprava a inštalácia.

Max. Výkon

Duomax 120

Duomax 144

Duomax M 120

Počet článkov  Veľkosť / Váha

285-300 W 120 článkov ( 6 x 10 x 2 )

144 článkov ( 6 x 12 x 2 )

120 článkov ( 6 x 10 x 2 )

1700 x 1002 x 30 mm / 22 kg

2024 x 1002 x 30 mm / 26 kg

1700 x 1002 x 30 mm / 22 kg

340-355 W

320-345 W

Duomax M 144 144 článkov ( 6 x 12 x 2 ) 2024 x 1002 x 30 mm / 26 kg380-415 W

Duomax M 144 144 článkov ( 6 x 12 x 2 ) 2111 x 1046 x 30 mm / 28.6 kg430-450W

PEG6H.20

PEG15H.20

DEG6H.20(II)/
DEG6M.20(II)

DEG15H.20(II)/
DEG15M.20(II)

DEG17M.20(II)

Polovičný rez a
9 dizajnov zberníc

Symetrické štruktúry minimalizujú 
mikrotrhliny a stopy po slimákoch

Celosvetovo viac ako 3GW 
kumulatívnych dodávok 

dvojitého skla

Predĺžená 30-ročná záruka na výkon, 
ročná degradácia <0,5%

Certifikovaná požiarna trieda A.
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TUV

Prvý v priemysle, ktorý získal 
štandardnú certifikáciu TUV a 

dosiahol sériovú výrobu 

2,0+2,0 mm sklenené sklo, ľahšie 
a ľahko sa inštaluje

Navrhnuté pre drsné prostredie, ako sú 
púšte, zásadité a tropické plážeSÉRIA DUOMAX



Max. Výkon

Duomax Twin 

Počet článkov Veľkosť / Váha

315-340 W 120 článkov ( 6 x 10 x 2 )

144 článkov ( 6 x 12 x 2 )

144 článkov ( 6 x 12 x 2 )

1700 x 1002 x 30 mm / 22 kg

2024 x 1002 x 30 mm / 26 kg

2111 x 1046 x 30 mm / 28.6 kg

390-410 W

120 článkov ( 6 x 12 x 2 ) 1773 x 1046 x 30 mm / 25.0 kg350-370 W

430-445 W

DEG6MC.20(II)

DEG15MC.20(II)

DEG8MC.20(II)

DEG17MC.20(II)

TUV

Prvý v priemysle, ktorý získal 
štandardnú certifikáciu TUV a 

dosiahol sériovú výrobu

2,0+2,0 mm sklenené sklo, 
ľahšie a ľahko sa inštaluje

18 patentov na dvojité skloCelosvetovo viac ako 3GW 
kumulatívnych dodávok 

dvojitého skla

Najlepší pre sledovače

Predĺžená 30-ročná 
záruka na výkon

Odolný voči environmentálnej erózii 
z piesku, kyselín, soľnej hmly a 

zásady

Menej ako 1% degradácia výkonu 
v teste LeTID spoločnosťou TUV 

Rheinland

Viac ako 80% 
bifaciálnosť, 5% -30% 

dodatočný výkon zo 
zadnej strany
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Modul Duomax Twin kombinuje vysoko účinné bifaciálne bunky s dvojitou sklenenou štruktúrou. 
Dokáže premeniť svetlo, ktoré zasiahne prednú aj zadnú stranu modulu, na elektrickú energiu. Má tiež 
predĺženú 30-ročnú záruku na výkon s nižšou degradáciou, čo má za následok vyšší garantovaný 
celoživotný výstupný výkon.
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Navrhnuté pre projekty verejných služieb, 
obzvlášť pre vysoko reaktívne prostrediaSÉRIA DUOMAX TWIN



Max. Výkon

Tallmax

Tallmax M 

Tallmax M

Počet článkov Veľkosť / Váha

340-360 W 144 článkov ( 6 x 12 x 2 )

144 článkov ( 6 x 12 x 2 )

144 článkov ( 6 x 12 x 2 )

2015 x 996 x 35 mm / 22 kg

2015 x 996 x 35 mm / 22 kg

2102x 1040 x 35 mm / 24.0 kg

380-415 W

430-450 W

PE15H/PE15M

DE15H(II)/DE15M(II)

DE17M(II)

Široko používaný vo 
viac ako 100 krajinách

Vysoká spoľahlivosť s 
najlepšou výrobnou technikou

Rôzne BPM pre rôzne podnebie, aby bola zaistená 
výroba energie po celú dobu životnosti

Plne certifikované 
pre systém 1500V

1500V

Polovičný rez a
9 dizajnov zberníc

35 mm rám, predný/zadný
bočné max. statické zaťaženie: 5400Pa/2400Pa
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Modul Tallmax je navrhnutý pre komerčné a 
úžitkové solárne projekty na dosiahnutie 
významných úspor systému. Moduly Tallmax sú 
uznávané odborníkmi z priemyslu za ich 
osvedčený výkon v oblasti.

Vďaka integrácii inovatívnych technológií, ako sú 
napoly rezané články a viacnásobné zbernice, môže 
maximálny výkon 144-článkového modulu Tallmax 
dosiahnuť 415 W. Zvýšenie výkonu z 370 W na 415 W 
pomôže znížiť náklady na systém (BOS) o 4,5% až 
8,5% a znížiť náklady na elektrickú energiu (LCoE) až 
o 4,6%.

Navrhnuté pre komerčné, industriálne a úžitkové projektySÉRIA TALLMAX



Max. Výkon

Honey

Honey M 

HoneyBlack M

Počet článkov Veľkosť / Váha

285-300 W 120 článkov ( 6 x 10 x 2 )

120 článkov ( 6 x 10 x 2 )

120 článkov ( 6 x 10 x 2 )

1690 x 996 x 35 mm / 18 kg

1690 x 996 x 35 mm / 18 kg

1690 x 996 x 35 mm / 18 kg

320-340 W

Honey M 120 článkov ( 6 x 10 x 2 ) 1760 x 1040 x 35 mm / 20.0 kg355-375 W

315-335 W

PE06H

DE06H(II)/DE06M.08(II)

DE08M.08(II)

DD06M.05(II)

Rôzne BOM pre rôzne podnebie, ktoré 
zaisťujú výrobu energie počas celej 

životnosti

26

Matný čierny rám

Black

Čierne rámové lepidlo Čierna etiketa 

xxxxxxxxxx

Reťazcové konektory 
potiahnuté čiernou farbou

Čierne články s technológiou 
viacerých zberníc

Polovičný rez a 
9 dizajnov

Degradácia v prvom 
roku ≤2,5%

Zaistená odolnosť PID prostredníctvom 
optimalizácie procesu článkov a 

materiálu modulu

35mm rám, predná/zadná 
strana, maximálne statické 

zaťaženie: 5400Pa/2400Pa

Vysoká spoľahlivosť s najlepšími 
výrobnými technikami

Séria Honey so 120 napoly rozrezanými článkami môže vytvárať maximálny energetický výnos aj v 
obmedzenom priestore. Séria Honey je jedným z najdôveryhodnejších modulov v tomto odvetví a je 
najvyhľadávanejšou možnosťou pre domácich a komerčných zákazníkov kvôli svojej spoľahlivosti, 
príjemnej estetike a kompatibilite so všetkými hlavnými rovnováhami systémových komponentov a 
elektroniky modulov. 

HoneyBlack M, ako prémiová možnosť radu Honey, je vybavená čiernymi článkami s viacerými 
zbernicami, čiernou zadnou vrstvou a matným čiernym rámom, čo z nej robí perfektnú estetickú voľbu 
pre špičkové strechy obytných budov.

Navrhnuté pre rezidenčné a komerčné inštalácieSÉRIA HONEY



PROJEKTOVÉ REFERENCIE 
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Mesto Miyazaki, Miyazaki Pref., Japonsko 96.2MW    /    Tallmax    /   2018

Hidaka Gun, Hokkaido Pref., Japonsko 21MW    /    Honey    /    2018

Golmud, Qinghai, Čína

Ha Tin, Vietnam 50.067MW    /    Tallmax    /    2019

Clare, Austrália 129MW    /    Duomax    /    2018

20MW    /    Duomax Twin    /    2019



PROJEKTOVÉ REFERENCIE 
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Mesto Gotemba, Shizuoka pref., Japonsko 
4.4MW    /    Tallmax    /    2018

Mesto Kasaoka, Okayama Pref., Japonsko 
2.64MW    /    Duomax    /    2018

Tami Nadu, India
30MW    /    Tallmax    /    2017

Golmud, Qinghai, Čína 
20MW    /    Duomax Twin    /    2018

Baise, Guangxi, Čína
18MW    /    Tallmax & Honey    /    2017

Huaibei, Anhui, Čína 
40MW    /    Duomax    /    2018

KONTAKTY

Bodona 74,  92101 Piešťany     |     t el: 0903 775 656
email: energysolar@energysolar.sk     |     www.energysolar.sk




