Conergy PowerPlus
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Naše mistrovské dílo – lepší než kdykoliv předtím.
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Sídlo Conergy v Hamburku

Společnost Conergy je jediným světovým
výrobcem kompletních fotovoltaických
systémů.

Společnost Conergy
Co
disponuje v oboru vyjímečnými znalostmi a odbornými
zkušenostmi. To
T je výsledek mnohaleté praxe ve vývoji a výrobě solárních
modulů, měničů
měnič a montážních systémů, stejně jako plánování, realizace a
řízení fotovolta
fotovoltaických systémů po celém světě. Tato odbornost nachází
uplatnění v kaž
každém fotovoltaickém systému a každém komponentu nesoucí
jméno společn
společnosti Conergy.
To platí pro sol
solární modul Conergy PowerPlus, který je naším mistrovským dílem.
vysok výnos a dlouhá životnost jsou klíčem k maximální hospodárnosti.
Stabilně vysoký
vyr
Dosud bylo vyrobeno
přes 1 000 000 modulů Conergy PowerPlus a každý je
přesv
důkazem přesvědčivé
kvality technologie Conergy PowerPlus. Nyní jsme Conergy
ješt vylepšili. Stvořili jsme tak mistrovské dílo, které je lepší než
PowerPlus ještě
kdykoliv předtí
předtím.

Prvotřídní Conergy PowerPlus
„Německá kvalita“ – hodnotná investice.
|
|
|
|

Trvale vysoký výnos
Vysoká kvalita pro maximální odolnost a dlouhou životnost
Flexibilita plánování
Snadná instalace
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Vysoký výnos v praxi.
Klíčová výhoda.

Co musí modul splňovat, aby byl dobrý?
Musí trvale poskytovat vysoký výnos. Alespoň po dobu
20 let, a pokud možno ještě déle. Konec konců chceme,
aby se vaše investice do solárního energetického systému ﬁnančně vyplatila.
Pozitivní výkonová tolerance na příkladu
modulu Conergy PowerPlus
s výkonem 220 wattů

Pozitivní výkonová
tolerance v %
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Až o 2,5% vyšší výnos

2
1
0

Jmenovitý výkon

Pozitivní výkonová odchylka: Skutečný
výkon každého modulu Conergy PowerPlus
má minimálně hodnotu jmenovitého výkonu. Pozitivní výkonová tolerance znamená,
že může být až o 2,5 % vyšší.
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Co musí modul splňovat, aby
se stal mistrovským dílem?
Musí splnit veškerá očekávání. To znamená, že musí
vyrábět více energie a získávat ze slunce co nejvíce, a to i
v případě, že je obloha zatažená.
Conergy PowerPlus je mistrovským dílem: Má vysokou výnosnost, lepší návratnost a zaplatí se rychleji. I když vyprší
dvacetiletá záruční doba, solární systém bude spolehlivě
pokračovat ve výrobě elektřiny, kterou můžete využívat
například pro svou vlastní spotřebu.

Optimalizace výnosnosti:
Strukturované solární sklo nabízí
vysokou průhlednost a minimalizuje
odlesky. Neviditelné spektrum světla
je také využito efektivně. Na články
tak dopadá maximální množství
světla, z čehož plyne také mimořádně vysoký výnos.

Vysoký výkon: 3 sběrnicové články s vysokou účinností
vyrobené společností Conergy mají optimalizovanou konstrukci a jsou výsledkem inovativní technologie. Články
jsou pečlivě třízeny s ohledem na vysokou výkonnost
modulu, protože pouze optimálně kombinované články
mohou být sestaveny tak, aby vytvořily modul.

Mimořádná účinnost modulu v širokém rozsahu světelných
podmínek – ilustrovaná na příkladu fotovoltaického modulu
Conergy PowerPlus 220P
14.0%

Účinnost v %

13.5%

Skutečná účinnost
Conergy PowerPlus

13.0%
Výpočtová účinnost
v simulačních programech
12.5%

12.0%
100

Jsme přesvědčeni o kvalitě svého produktu.
Proto na něj poskytujeme vysokou výkonovou
záruku:
500

1,000

Sluneční osvit ve W/m2
Nezáleží na tom, zda je obloha zamračená, zatažená,
modul zastíněný nebo pod nízkým úhlem: fotovoltaické
systémy pracují dvě třetiny času ve špatných světelných
podmínkách, a to i na velmi prosluněných, na jih orientovaných místech. Mimořádný výkon modulů Conergy
PowerPlus ve špatných světelných podmínkách zajiš ťuje
navýšení průměrného ročního výnosu až o 3 % v porovnání s předpoklady standardních simulačních programů.

|
|

Záruka 12 let na výkon 1
(92 % jmenovitého výkonu od data instalace)
Záruka 25 let na výkon 2
(80 % jmenovitého výkonu od data instalace)
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Navrženo pro dlouhou životnost.
Conergy PowerPlus plní své sliby.

Dlouhodobě efektivní a spolehlivý.
Díky vysoké kvalitě výroby.
Conergy PowerPlus byl navržen se zvláštním důrazem na dosažení standardu
vysoké kvality a trvale vysoké výnosnosti po řadu let. Všechny části jsou pečlivě
vybírány a vzájemně sladěny. Jejich výroba probíhá v rámci automatizovaných
výrobních procesů, zaručujících neměnnou kvalitu. Každá fáze výrobního procesu podléhá přísným kontrolám kvality, které rovněž eliminují riziko skrytých
vad.
V praxi to také znamená, že Conergy PowerPlus je vždy zárukou optimálního
výkonu a životnosti. Abychom prokázali absolutní důvěru v kvalitu svých
produktů, nabízíme pětiletou záruku na naše výrobky, kterou je možno
navýšit na deset let.
Konstrukce modulu Conergy PowerPlus je certiﬁkována podle mezinárodních
standardů IEC/EN 61215, 2. vyd. (zkoušky kvality, odolnosti a spolehlivosti modulů) a IEC/EN 61730 (zkoušky elektrické a mechanické bezpečnosti).
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Spolehlivá odolnost vůči tlaku od
sněhu a větru: modul je navržen tak,
aby unesl zatížení až 5 400 Pa.
V případě modulu Conergy PowerPlus
se jedná o ekvivalent zatížení deseti
urostlými muži.

Odolnost vůči vlhkosti: Odolné
materiály a vysoká kvalita výroby vodotěsné, plně zapouzdřené přípojné
skříně umožňují dlouhou provozní
životnost a vysoký bezpečnostní
standard. Navíc 3 pasivně chlazené
bypass diody zajišťují optimální stav
i v případě nepříznivých podmínek
prostředí, jako je částečné zastínění
modulu.

Chemická odolnost: bez ohledu na
to, zda budou naše moduly umístěny
ve vysokých koncentracích čpavku
nad hospodářskými budovami nebo
ve slaném mořském vzduchu v přímořských oblastech, jsou dlouhodobě chemicky odolné díky kvalitním
materiálům a špičkovému utěsnění
vůči vnějším vlivům. To potvrdily
kontrolní instituce DLG a TUV.

Odolnost vůči mrazu a vysokým
teplotám: Moduly Conergy PowerPlus
odolají extrémním teplotám od
−40 °C do +85 °C. Dokazují to klimatické zkoušky. V tomto ohledu sehrává
klíčovou úlohu rám: bezdutinová konstrukce zabraňuje poškození mrazem,
zatímco speciální šrouby zajišťují trvanlivé galvanické spojení a elektrickou
bezpečnost. Speciální odtokové hrany
omezují zastínění usazenými nečistotami na skle.
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Žádné kompromisy při výrobě.
Žádné kompromisy v kvalitě.

Od křemíkového ingotu k hotovému
modulu – všechny procesy v našich rukou.
Nekompromisní kvalita Conergy je dosažena díky
dokonale koordinovaným procesům v našem plně integrovaném závodu. Naše hi-tech středisko ve Frankfurtu
nad Odrou, kde sídlí naši odborníci na výzkum a vývoj, je
domovem jednoho z nejmodernějších výrobních závodů
na solární moduly na světě. Moduly jsou vyráběny na pěti
plně automatických integrovaných výrobních linkách. Zde
je vše „pod jednou střechou“: od skladů vstupního křemíkového materiálu přes výrobu článků až po hotové moduly.
Kompletní vývoj modulu a výrobní závod stejně jako
oddělení jakosti mají osvědčení ISO 9001 a ISO 14001.

1
Ve výrobě křemíkových destiček
jsou křemíkové ingoty připravovány
pro řezání: čištění, broušení, lepení
ke sklu a montáž držáků – vše je
naprosto přesné a plně automatizované.

Od křemíkového bloku ke křemíkové
destičce: práce pro 120 mikrometrů
silný drát – dvojnásobek vlasu.
Zvlhčováno „kalem“, separačním
prostředkem, 8 kilometrů drátu
pracuje v pile během řezacího
procesu. Výsledek: 180 mikrometrů
silná destička.

2
3
Z výroby článků vychází základní element. Devět
dokonale koordinovaných procesních kroků
postupně přetváří křemíkovou destičku s cílem
vyrobit článek na výrobu elektrické energie.
Procesem tištění získává článek svůj charakteristický
vzhled daný 3 sběrnicemi a vodivou sítí.
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P

Naši inženýři v technologickém oddělení moduly podrobně kontrolují a
testují včetně jejich komponentů. Pomocí standardizovaných zkušebních
metod jsou naše moduly podrobovány extrémním teplotním změnám
(−40 °C až +85 °C) a vysokým hladinám vlhkosti v klimatických komorách. Závěry testů článků a modulů využívané k neustálému vylepšování
výroby. Kromě toho jsou v našich laboratořích prováděny soustavné
procesní jakostní zkoušky. To je jediný způsob, jak neustále zvyšovat
naše vysoké normy.
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Jakmile je přípojná skříň
nainstalována je vyzkoušena:
Flash test změří údaje o
výkonu modulu.
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Nejdůležitější proces ve výrobě
modulu: laminace článků se sklem
a vytvoření kompozitu. Pomocí
dvou tenkých vrstev etylenvinylacetátu (EVA) za působení tlaku a
teploty jsou na sklo připevněny
články. Společně s rámem je tak
vytvořen pevný celek, který je
zárukou odolnosti modulu.

4
Ve výrobě modulu jsou k sobě spájeny samostatné
články. Předtím jsou sestaveny tak, aby vytvořily řetězce
článků, a následně křížově propojeny, aby vytvořily
matrici článků. Tento proces je ve společnosti Conergy
také zcela automatický, čímž je zajištěn a zachován
konzistentní jakostní standard.
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Conergy PowerPlus.
Třída sama o sobě.
Nejvyšší třída pro vás.
Výsledek našich zkušeností, precizní práce a starostlivé péče se nazývá Conergy PowerPlus. Tento špičkový
produkt je velmi působivý.
Přesvědčte se sami – jsme mezi nejlepšími na trhu.
Naše úsilí se vyplatilo: pro naše zzákazníky, elektrárny s
maximální výnosností, bezpečný provoz po celé roky.
Nejdůležitější hodnoty však nenajde
nenajdete v žádné tabulce:
spokojenost provozovatelů systémů, jistota správného
investičního rozhodnutí a spokojenost
spokojeno z dlouhodobých a
bezpečných výnosů.
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Conergy PowerPlus –
výhody pro plánovače a instalátory:
Flexibilita plánování
| Dva rozměry modulů na základě certiﬁkovaných
upínacích zón schválených pro vertikální a příčnou
montáž. To umožňuje optimální využití plochy
a přizpůsobení systému, například v podmínkách
částečného zastínění.
| Vhodné pro univerzální použití na střechách a otevřených
plochách.
Jednoduchost instalace
| Snadná přeprava a montáž díky nízké hmotnosti.
| Bezpečné spojení díky konektorům s ochranou proti
obrácené polaritě s otočným zámkem.
Nízká hmotnost s maximální nosností: Moduly Conergy
PowerPlus patří mezi nejlehčí moduly, avšak jejich nosnost je
5 400 Pa.

Jakému uspořádání dáváte přednost? Je možné jak svislé,
tak i příčné uspořádání – pro optimální plošné uspořádání!

Conergy PowerPlus

175MC–185MC

210P–230P

215M–235M

Jmenovitý výkon (Pnom)
podle STC1

175 Wp až 185 Wp

210 Wp až 230 Wp

215 Wp až 235 Wp

Výkonová tolerance

–0/+2,5 %

–0/+2,5 %

–0/+2,5 %

Faktor účinnosti modulu

Až 14,05 %

Až 14,13 %

Až 14,44 %

Počet článků

48

60

60

Typ článku

Monokrystalický článek se
třemi sběrnicemi

Polykrystalický článek se
třemi třemi sběrnicemi

Monokrystalický článek se třemi
třemi sběrnicemi

Typ zástrčky

Konektor s integrovaným
otočným zámkem

Konektor s integrovaným
otočným zámkem

Konektor s integrovaným
otočným zámkem

Rozměry modulu
(D × Š × V)2

1 335 x 986 x 46 mm

1 651 x 986 x 46 mm

1 651 x 986 x 46 mm

Hmotnost modulu3

15,5 kg

19,6 kg

19,6 kg

Maximální přípustné zatížení
Certiﬁkace

5,400

Pa4

IEC/EN 61215, 2. vyd., IEC/EN 61730, SK II, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Záruka5

5 let, může být prodloužena na 10 let
5

Minimálně 92 % nominálního výkonu

Záruka 25 let na výkon5

Minimálně 80 % nominálního výkonu

Záruka 12 let na výkon

V tabulce je uveden pouze výtah. Informace uvedené v technických listech a záruční podmínky jsou závazné.
1 Standardní zkušební podmínky jsou stanoveny následovně: Zářivý tok 1000 W/m2 při spektrální hustotě AM 1,5 (ASTM E892); teplota článků 25°C.
2 Rozměrová odchylka: +/−1 mm.
3 Hmotnostní odchylka: +/− 0,5 kg.
4 V souladu s IEC 61215, 2. vydání.
5 Podle aktuálních záručních podmínek Conergy AG.
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Fotovoltaické systémy jsou investicí,
která se vyplatí všude na světě.
Ve všech podmínkách použití.
Solární systémy Conergy byly prověřeny a testovány po mnoho let jak v Evropě, tak
v zámoří. Díky mimořádnému výkonu ve špatných světelných podmínkách a výborné
odolnosti vůči vlivům prostředí zajišťují nejlepší možnou účinnost ve všech klimatických
oblastech.
Nezáleží na tom, zda se používají na rodinných domech, komerčních budovách či několikamegawattových solárních parcích: solární energetické systémy Conergy jsou v praxi
velmi výnosné.

Referenční systém: jednogenerační rodinný dům
v Osloss, Německo
Výkon:
Počet modulů Conergy PowerPlus 220/230P:
Úspora CO2 :
Produkce solární energie:
Měrná výnosnost:*

8,94 kWp
40
8,4 tun/rok
9 459 kWh
1 058 kWh/rok

Referenční systém: Kancelářská budova
v Lübecku, Německo
Výkon:
Počet modulů Conergy PowerPlus 230P:
Úspora CO2 :
Produkce solární energie:
Měrná výnosnost:*

23,46 kWp
102
20,91 tun/rok
23 554 kWh
1 004 kWh/rok

Referenční systém: Correns (Var),
Francie
Výkon:
Počet modulů Conergy
PowerPlus 220P:
Úspora CO2 :
Produkce solární energie:
Měrná výnosnost:*
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131 kWp
612
71 tun/rok
157 000 kWh
1 198 kWh/rok

Referenční systém: Solární park
El Calaverón, Španělsko
Výkon:
Počet modulů Conergy
PowerPlus 220/230P:
Úspora CO2 :
Produkce solární energie:
Měrná výnosnost:*

21,2 MWp
96 000
39,000 tun/rok
40 000 MWh
1 887 kWh/rok

Referenční systém: Konitsa, Řecko
Výkon:
Počet modulů Conergy PowerPlus 220P:
Úspora CO2:
Produkce solární energie:
Měrná výnosnost:*

99,66 kWp
453
85,55 tun/rok
145 000 kWh
1 455 kWh/rok

Referenční systém: Parkoviště
hotelu Grand Hotel Serena v Torre
Canne di Fasano, Itálie
Výkon:
Počet modulů Conergy
PowerPlus 220P:
Úspora CO2 :

610,65 kWp
2 714

393 tun/rok
Produkce solární energie: 850 000 kWh
Měrná výnosnost:*
1 392 kWh/rok

* Energie generovaná fotovoltaickým systémem
za rok měřená v kWh / kWp.
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Náš solární systém:
Kvalitní fotovoltaické systémy od
společnosti Conergy.
Conergy vyrábí vysoce kvalitní, komplexní fotovoltaické systémy. Výroba
splňuje nejpřísnější požadavky na kvalitu.
Fotovoltaické systémy společnosti Conergy svou praktickou hodnotu a kvalitu
prokázaly již v tisících případů – používají se po celém světě v různorodých
aplikacích.
Zkušenosti aplikujeme při každodenním vývoji našich fotovoltaických
systémů. Veškeré komponenty těchto systémů jsou vzájemně dokonale
sladěny a zajiš ťují tak vyšší spolehlivost, dlouhodobě vysoký výnos, maximální životnost a nízké nároky na údržbu.

Montážní systémy Conergy

Skupinové a centrální
měniče Conergy
Solární moduly Conergy

Monitorovací systémy Conergy
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Konzultace a servis Conergy

SVĚT

JE

PLNÝ

ENERGIE

Conergy Česká Republika, s. r. o.
Plzeňská 113/155
150 00 Praha 5
Tel.: +420/255 739 621
Fax: +420/255 739 708
info@conergy.cz

www.conergy.cz
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