HERO®BLACK
NAPELEM

ÚTTÖRŐ TECHNOLÓGIA

N-típusú cella a fény okozta öregedés (LID) csökkentésére. Az N-típusú cellákkal
a fény okozta öregedés (LID) hatása kisebb a HERO® napelemeknél, mint a
P-típusú napelemeknél. Az N-type mono PERC technológiás cella drágább és
jobb mint a normál P-type mono PERC megoldás.
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HERO® BLACK
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N-TYPE NAPELEMMEL 30 ÉV ALATT SEM CSÖKKEN A TELJESÍTMÉNY ÉVI 0,4%-NÁL JOBBAN!

HERO®BLACK
NAPELEM
12 BUSBAR (VEZETŐSZÁL)
•
•
•
•
•

nagyobb áramvezető képesség
hoszabb élettartam
jobb hőelvezetés
biztos termelés
30 év teljesítmény és 25 év
termékgarancia
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A napelemek lelke a cella és a közöttük lévő
forrasztások száma és minősége. Így a Hero
széria a legjobb "A" minőségű cellából és
12 vezetőszállal készül. A hosszú évek alatt
nagyon sokat számít, ha 4-6 vezetőszálból
akár 1 is leválik a cella felületéről, mivel nem
tud átjutni a megtermelt energia. 12 vezetőszál esetén ennek nem adunk lehetőséget!

ADATTÁBLA

Az olcsóbb napelemeken pont a forrasztások számán és a cella minőségén
spórolnak, így kockázatot vállal a forgalmazó és a megrendelő is, hogy 10 év
után mennyire csökken a termelés. 4-6-9
vezetőszál esetén egy hibás forrasztás,
vagy a hideg-meleg változása miatti leválás komoly veszteséget okozhat egy
12 Busbar cellához képest.

RAKLAP CSOMAGOLÁS

HERO®BLACK
NAPELEM

330 Watt

HERO BLACK SERIES

Full-Cell MBB N-TYPE MONO MODULE

12 BB

SZUPERKÉPESSÉGEK
MULTI BUSBAR 12 VEZETŐSZÁL
Erősebb áramfelvételi képesség, speciális áramköri kialakítás
sokkal alacsonyabb forró pont (HOT-SPOT) hőmérsékleten.

PID ÁLLÓ TECHNOLÓGIA
Kiváló PID-ellenállás 96 órás (85 ℃ / 85%) teszten, és
javítható a különösen zord környezet magasabb követelményeinek való megfelelés érdekében is.
SZÓRTFÉNY OPTIMALIZÁLT CELLA
Kiváló energiatermelési teljesítmény gyenge fényviszonyok
mellett, a multi BusBar (vezetőszálnak) köszönhetően.
MIKROREPEDÉS ÁLLÓ TECHNOLÓGIA
Kiváló mikro-repedésgátló cella szerkezet, kiegyensúlyozottabb belső terheléssel.

25 éves termékgarancia · 30 éves lineáris
teljesítménygarancia
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Garantált erő

MODUL HATÁSFOK 20.38%
A nagyobb teljesítmény alacsonyabb kWp költséget, magasabb élettartamú termelői kapacitást, ugyanakkor alacsonyabb éves teljesítménycsökkenést (degradáció) eredményez.

LINEÁRIS TELJESÍTMÉNY GARANCIA

Évek

TERMÉK- ÉS MINŐSÉGTANÚSÍTVÁNYOK
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

PERC N-TYPE CELLA
Alkalmazásának köszönhetően javul a napelem fényelnyelő
képessége, kedvezőtlenebb fényviszonyok mellett is. Így
a panel napfelkeltekor a szórt fény hatására már hamarabb
elkezd termelni illetve naplementekor tovább üzemel

Engineered in Hungary - Magyarországon fejlesztve
A Hero® napelemeket csúcsminőségben gyártatjuk színvonalas gyártóval, akivel elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a napenergia megvilágítsa a világ
minden szegletét. Arra törekszünk, hogy magas hatékonyságú, kiváló minőségű és kedvező árú tiszta energia megoldásokat nyújtsunk. A Solar Hero
ragaszkodik a folyamatos innovációhoz az ügyfelek igényei szerint. Sokat fektetünk a technológiai
kutatásba, és a zöld energiát népszerűsítjük hazánkban.
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