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Cel mai mare
producător
de celule monocristaline

pe plan mondial
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LONGi Solar
Firma Tiszta Energiák SRL - Importator direct pentru invertoare LONGi Solar

Despre firmă
LONGi Solar, împreună cu LONGi Green Energy Technology sunt unii dintre cei
mai renumiți producători pentru celulele din siliciu monocristalin și fabricarea
panourilor fotovoltaice. Totodată, pentru implementarea proiectelor cu parcuri
industriale fotovoltaice, s-a înființat firma LONGi Energy.
LONGi Solar a devenit, pe plan global, cel mai mare producător de celule
și panouri monocristaline: producție de 6,5 GW, reprezentând 16% din
producția globală. Este cel mai mare producător din China și al 3-lea
importator de panouri fotovoltaice.

În 2020 va produce (prognoză) 20GW, cu
aceasta devenind producătorul numărul 1.
Filialele sale se regăsesc în Japonia, Europa,
America de Nord, India, Malaezia, Australia
și Africa și are circa 17.000 de muncitori.

Stabilitatea financiară
LONGi solar se bucură de stabilitate financiară, compania fiind înregistrată cu
un capital de 5.23Md USD (2017). Institutul de cercetare financiară Bloomberg
clasează LONGi Solar pe primul loc pe piața mondială, aceasta oferindu-i cea
mai bună garanție ca producător. LONGi a triplat producția în ultimii 3 ani,
intrând astfel între primii 10 producători Tier. Prin dezvoltarea continuă a
capacității de producție și stabilitatea financiară puternică, își asigură locul pe
piața fotovoltaică.
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Cercetare-dezvoltare
LONGi Solar este unul dintre cei mai mari
dezvoltatori aitechnologiei monocristaline.
Cheltuiește cca. 5-7% din venitul anual
pentru cercetare și dezvoltare, lucrând
cu 460 angajați în domeniu. Firma are mai
mult de 260 brevete de invenții în domeniul
producției monocristalinelor, al celulelor și
a panourilor fotovoltaice.

Lider mondial la LONGi Solar:
Cea mai mare eficiență la celulele PERC: 23,6%
Cea mai mare eficiență la panouri: 20,41%

LONGi Solar - technologia mono PERC
Technologia monocristalină cucerește din ce în ce mai mult din piața mondială,
comparativ cu ceapolicristalină, și se așteaptă ca în următorii ani să devină lider
mondial pe piață.
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Technologia PERC de la LONGi are performanță ridicată, cu densitate energetică
mărită și producție sporită. Este mai performant la lumina cu intensitate scăzută
și temperatură ambiantă ridicată. Degradarea în timp este mai lentă, oferind
astfel o garanție mai bună față de ceilalți concurenți din acest domeniu.

LONGi Solar (half-cell) technologia cu celule divizate
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Două jumătăți inseamnă mai mult decât un întreg?
Da! Cu celulele divizate de la Suntech, este posibil!
Curenții în celulele tăiate se reduc la jumătate, micșorând astfel pierderile interne ale
celulei. Crește astfel performanța panoului fotovoltaic.

Panou normal

Panou cu celule tăiate

Celulele tăiate sunt legate în serie și rândurile câte două în paralel. Acest model hibrid
contribuie totodată la o performanță ridicată.

Beneficiile technologiei cu celule divizate
Eficiență mărită datorită scăderii de temperatură în celule
Datorită amperajului scăzut, se reduce temperatura celulei cu cca. 2.5 grade
Celsius, reducând efectul termic negativ, crescând producția cu cca. 4.64%!
Mărirea productivității prin creșterea curentului electric
Având celulele plasate strâns una lângă alta, se reduc rezistențele înseriate,
rezultând o creștere de 5-10W pe panou.
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Minimalizarea defectelor hot spot
Fiind o metodă cu curenți reduși, se reduce posibilitatea de formare a hot-spoturilor.
Maximalizarea efectului bypass
În panoul fotovoltaic standard, sunt implementate 3 diode bypass care acoperă
2 rânduri de celule. În panoul cu celulele tăiate, se acoperă fiecare rând în paralel.

Pentru comanda containere 780 buc,
oferim preț special personalizat.

Panou solar LONGi „Big wafer”-system
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În anul 2019, numărul unu pe plan
mondial, producătorul de panouri
fotovoltaice LONGi, a anunțat că
producția de panouri monocristaline va
fi suplimentată cu noi linii de producție
cu wafere mărite. Cu aceste linii noi de
productie deja în pragul anului 2020, vor
trece de fabulosul 20 de Gigawatti de
productie
anuală
de
panouri
fotovoltaice, prag care nu a fost atins
încă de nici un producător din lume,
cantitatea acoperind doar
80% din
capacitatea totală a companiei. Nici un
producător nu a avut până acum o
capacitate de producție atât de mare.
Waferele de dimensiuni mai mari care stau la baza celulelor, vor fi standardul nou pe
piața mondială, ele fiind fabricate de LONGi Solar care totodată este cel mai mare
producător de wafere din lume. În noul panou fotovoltaic monocristalin de putere mare
„Hi-MO4”, se folosesc deja wafere de 166 mm, numite wafere M6. Analizele LONGi
arată că la mijlocul anului 2020, cu ajutorul modulelor de putere mare, producția va fi
de 30 Gigawati ,iar până la sfârșitul anului poate ajunge chiar la 60-70 Gigawatti, cu
ajutorul firmelor de renume mondial care cumpărî wafere LONGi pentru fabricarea
panourilor. În aceste rezultate vede LONGi misiunea de a îndrepta industria panourilor
fotovoltaice spre folosirea waferelor noi de 166 mm.
Acest panou fotovoltaic prezintă viitorul în prezent!

Panouri Suntech Power
Firma Tiszta Energiák SRL.
Importator direct pentru invertoare Suntech Solar
a Tiszta Energiák Kft!

Despre firma Suntech Power
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Suntech Power se numără printre firmele pioniere în domeniul solar. Suntech a fost
prima firmă chineză care, după înființare, a adus în Europa produsele sale.
Ei au fost primii și în
SUA, unde a înființat
unitatea de producție,
urmând în 2005 să se
înregistreze pe bursa
din New York. În
ultimii 17 ani a investit
continuu în inovare și
cercetare.
În 2011 și 2012 a fost
lider
mondial
în
producție, cu 2,4 GW.
În 2016 produce celula
PERC cu un randament
de 21,31%, fiind cu
aceasta primul pe plan
mondial.
Suntech Power -rezultate de vârf:







Invenția celulelor Pluto, Thin Film, CDTE, HIT, PERC
400 de inovații înregistrate
22 norme industriale oficiale
Pentru cercetare și inovare înființează și susține institutul fotovoltaic Jiangsu
Suntech, cu posturi de post-doctorate
Înființează un laborator cu peste 400 de aparate pentru inovare și cercetare,
primul de acest gen de pe glob. Acreditează norme ca CGC, CNAS, VDE-TDAP
și UL-WTDP.

Premii obținute de către firma Suntech Power:

European EUPD Research a
selectat pe Suntech în anii
2012, 2016 și 2017 ca TOP
BRAND
(TOP BRAND PV)
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În 2012 este cea mai
inovativă firmă din
China.

În 2012 la PV Tech din
Londra, panourile
Suntech au fost selectate
ca cele mai inovative
panouri.

În SUA universitatea MIT
a anunțat pe Suntech
cea mai inovativă
companie în 2012

Suntech este disponibil global, în 80 de țări. A reușit să învingă greutățile provocate
de SUA, care a aplicat tarife vamale mari. În anul 2013, cu reducerea bruscă a
prețurilor pe piață, Suntech a fost nevoit să producă în stoc. Aceste efecte
macrofinanciare au silit primii proprietari să vândă compania.
În 2014 Suntech era din nou pe bursa din Hong Kong, aparținând concernului SFCE
(Shunfeng International Clean Energy), cea mai mare firmă cu technologie verde.
Astfel, revine global printre primii TOP 10 și obține premiul Bloomberg Tier 1.
Datorită noii strategii, Suntech este puternic activ în Europa oferind produse cu un
raport preț-calitate excelent. Aceste produse sunt disponibile prin compania Tiszta
Energiák SRL ca importator și distribuitor unic.

Despre optimizarea Maxim
Produsul american Maxim Integrated promovează în gama panourilor cu producție
optimizată smart. În timp ce alte tipuri de panouri fotovoltaice optimizează fiecare
panou în parte, în acest panou sunt integrate 3 cipuri, prin care se obține o optimizare
a producției pe rânduri de celule. Astfel, se maximizează producția panourilor și se
reduc semnificativ efectele negative prin umbrire sau murdărire.
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Aceasta metodă de maximizare a producției prin cipuri integrate în panou este mai
stabilă și mult mai durabilă față de metodele aplicate actual la alte tipuri de panouri
fotovoltaice.

Suntech 280Wp 5BB
Panou fotovoltaic policristalin cu garanție de 12 ani
Pentru oferte Suntech Maxim,
vă rugăm să solicitați telefonic informații suplimentare

Garanție 20 ani!
!

Panouri fotovoltaice Soli Tek (EU)
Soli Tek 300Wp full-black monocristalin
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Soli Tek, cu design tradițional, 35 mm, cu cadru din aluminiu negru, monocristalin cu
garanție de 20 ani. Cu puterea mărită, oferă o soluție practică pentru clienții cu spațiu
de montaj redus. Totodată, oferă o soluție clientilor pentru care durabilitatea și
garanția sunt pe prim plan.

Soli Tek 310Wp full-black monocristalin
Soli Tek, cu design tradițional, 35 mm, cu garanție de 20 ani.
Ideal pentru proiecte unde sunt prevăzute produse europene.

Pentru comandă containere-840 buc, oferim preț special personalizat

Garanție produs 30 ani

Panou fotovoltaic Soli Tek 310Wp sticlă
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Aceste panouri se oferă cu 30 ani de garanție produs și 90% garanție
de performanță. Celulele panoului sunt prinse între două straturi de
sticlă, fiind astfel foarte rezistente. Prin această metodă se garantează
puterea mărită a celulelor, pe termen lung. Celulele sunt protejate contra
fisurării cauzate de supraîncarcarea cu zăpadă sau de vânt puternic.
Testele de îmbătrânire, făcute pe un termen de 50 ani, rezultă o scădere
de performanță de numai 6%. Panourile montate pe acoperiș oferă o
priveliște frumoasă unică, fără rame, fiind montate cu cleme de fixare cu
garnitură cauciuc.

Rezistentă la încărcare mare

Clasificare contra incendiu ’A’
Suprafață autocurățare
(panou fără ramă)
Rezistență
mărită
contaminării

contra

Rezistent contra amoniac

Pentru comandă containere 650 buc oferim pret special personalizat!

Noua serie în 3 faze in stoc

Invertoare HUAWEI
Tip Invertor
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Faze / MPPT

Huawei SUN2000L-2KTL

1/2

Comunicare
wifi incorporat

Huawei SUN2000L-3KTL

1/2

wifi incorporat

Huawei SUN2000L-3.68KTL

1/2

wifi incorporat

Huawei SUN2000L-4KTL

1/2

wifi incorporat

Huawei SUN2000L-4.6KTL

1/2

wifi incorporat

1/2

wifi incorporat

wifi incorporat, opt. 4G

Huawei SUN2000-4KTL-M0

3/2
3/2

Huawei SUN2000-5KTL-M0

3/2

wifi incorporat, opt. 4G

Huawei SUN2000-6KTL-M0

3/2

wifi incorporat, opt. 4G

Huawei SUN2000-8KTL-M0

3/2

wifi incorporat, opt. 4G

Huawei SUN2000-10KTL-M0

3/2

wifi incorporat, opt. 4G

2

3/2

opt wifi , 4G

Huawei SUN2000-15KTL-M0 (16,5 kW) 2

3/2

opt. wifi , 4G

Huawei SUN2000-17KTL-M0 (18,7 kW) 2

3/2

opt. wifi, 4G

Huawei SUN2000-20KTL-M0 (22 kW) 2

3/2

opt. wifi, 4G

Huawei SUN2000-60KTL M0 (60 kW)

3/6

opc. 4G, smart logger

Huawei SUN2000L-5KTL
Huawei optimalizare 375W
Huawei Safety Box

1

1

Huawei SUN2000-3KTL-M0

Huawei SUN2000-12KTL-M0 (13,2 kW)

Huawei Smart Logger 1000A fără PLC
Huawei Smart Logger 1000A cu PLC
Huawei Smart Logger 2000
Huawei Wifi Dongle
Huawei 4G Dongle

wifi incorporat, opt. 4G

Invertoare SAJ
Firma Tiszta Energiák SRL- importator direct pentru invertoare SAJ
Specificații:
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Înveliș Aluminiu
 Ușor de instalat, cu IP65
imunitate contra
intemperiilor.
 Eficiență de 97,6% (97,2%
în Europa), eficiență MMPT
99,5%.
 Tensiune de pornire Super
joasă, numai 80V.
 Praguri de tensiuni largi
80V-600V, care asigură o
variabilitate pe stringuri.
Invertoare pentru uz
gospodăresc:
Monofazate, cu 1 MPPT model: Sununo Plus 1K, 1.5K, 2K, 2.5K, 3K
Monofazate, cu 2 MPPT model: Sununo Plus 3K-M, 4K-M, 5K-M
Trifazate, cu 2 MPPT model: Suntrio Plus 4K, 5K, 6K, 8K, 10K
Invertoare industriale:
Trifazate, cu 2 MPPT model: Suntrio Plus 12K, 15K, 17K, 20K
Trifazate, cu 3 MPPT model: Suntrio Plus 25K, 33K, 40K, 50K, 60K
Rată de defecțiune extrem de joasă la invertoare SAJ: 0,3%, din 1000 bucăți numai
3 defecțiuni.

Invertoare SAJ Electric pentru uz industrial
În domeniul invertoarelor industriale pentru parcuri, cea mai mare cerință este
durabilitatea. Aceasta performanță este formulată de către instituțiile speciale de
omologare cum ar fi TÜV Rheiland.
În China este o tradiție ca toți producătorii de invertoare de renume să testeze
produsele prin instituția TÜV. Aici se compară produsele prin mai multe caracteristici
și cel mai performant obține calificare “All Quality Matters”.
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În 2018 modelul SAJ Electric Suntrio Plus 33kW primește calificarea “All Quality
Matters”!

SAJ devine concurență producătorilor de renume SMA și Sungrow.

Modelele SAJ nu numai că sunt definite de o înaltă calitate, dar au și printre cele mai
bune rapoarte preț-calitate de pe piață, cu o garanție de produs de 10 ani!
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Descarcă Test Report-ul detaliat: https://jinshuju.net/f/yKo4dp

În stoc de la 1 kW până la 50 kW!

Prețuri invertoare SAJ:
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Modele de uz casnic:

Invertere industriale și hidrocentrale:

Monofazat, 1 punct de lucru

Trifazate, 2 puncte de lucru

Sununo Plus 1K

Suntrio Plus 12K

Sununo Plus 1.5K

Suntrio Plus 15K

Sununo Plus 2K

Suntrio Plus 17K

Sununo Plus 2.5K

Suntrio Plus 20K

Sununo Plus 3K
Monofazat, 2 puncte de lucru

Trifazate, 3 puncte de lucru

Sununo Plus 3K-M

Suntrio Plus 25K

Sununo Plus 4K-M

Suntrio Plus 33K

Sununo Plus 5K-M

Suntrio Plus 40K
Suntrio Plus 50K

Trifazat, 2 puncte de lucru

Suntrio Plus 4K
Suntrio Plus 5K
Suntrio Plus 6K
Suntrio Plus 8K
Suntrio Plus 10K

Pentru centrale fotovoltaice mari, sunați-ne pentru preț personalizat!
Accesorii:
Comunicație

Ethernet
Wifi

Invertoare FRONIUS
Ofertă specială project:
Pentru sisteme peste 100 kW,
vă rugăm să ne contactați
Invertoare Fronius Symo
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Symo Light / Web 3.0-3-S
Symo Light / Web 3.7-3-S

Invertoare Fronius Primo

Symo Light / Web 4.5-3-S

Primo Light / Web 3.0-1

Symo Light / Web 3.0-3-M

Primo Light / Web 3.5-1

Symo Light / Web 3.7-3-M

Primo Light / Web 3.6-1

Symo Light / Web 4.5-3-M

Primo Light / Web 4.0-1

Symo Light / Web 5.0-3-M

Primo Light / Web 4.6-1

Symo Light / Web 6.0-3-M

Primo Light / Web 5.0-1

Symo Light / Web 7.0-3-M
Symo Light / Web 8.2-3-M
Symo Light / Web 10.0-3-M
Symo Light / Web 12.5-3-M
Symo Light / Web 15.0-3-M
Symo Light / Web 17.5-3-M
Symo Light / Web 20.0-3-M
Invertoare Fronius ECO:
ECO Light / Web 25.0-3S
ECO Light / Web 27.0-3S

Toate produsele sunt pe stoc!

Condiții de garanție Fronius
Condițiile de garanție pentru invertoarele Fronius sunt specificate pentru fiecare țară
EU în parte. Durata generală este de 2 ani.
Aceasta se va prelungi (în 30 de zile de la achiziție) cu înregistrarea WEB fără
cost suplimentar astfel:
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1) 2+3 ani: 5 ani garanție deplină, inclusiv costuri de service, de materiale și transport.
2) 2+5 ani: 2 ani garanție deplină (vezi mai sus) + 5 ani garanție componente
înlocuibile

Prelungire garanție Fronius (Fronius Warranty Extension)
*Prelungire garanție normală
Se poate cumpăra timp de până la 30 luni de la achiziție. Cheltuielile de transport și
manoperă nu sunt incluse, acestea intră în sarcina cumpărătorului.

**Garanția PLUS
Cheltuielile de transport și manoperă sunt incluse, acestea intrând în sarcina
vânzătorului.
Pentru consultarea programului de garanție, accesați website-ul:
www.fronius.com/solar/warranty

Invertoare SolarEdge
Optimizările Solar Edge dau inteligență panourilor fotovoltaice,
asigurând o producție mărită cu monitorizare pe fiecare panou
în parte.
Optimizările sunt recomandate în primul rând pentru
invertoarele SolarEdge.
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Invertoarele SolarEdge sunt dotate cu garanție de 12 ani, au dimensiuni reduse, cu
design estetic și un preț convenabil, incluzând toate serviciile extra, inclusiv
monitorizarea de la distanță a fiecare panou a parte.

monofază

trifazic

SE2200HD wave

SE3K

SE3000HD wave

SE4K

SE3500HD wave

SE5K

SE3680HD wave

SE7K

SE4000HD wave

SE8K

SE5000HD wave

SE9K
SE10K
SE12.5K
SE15K
SE16K
SE17K
SE25K N2
SE27.6K N2
SE33.3K N2

Accesorii SolarEdge
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Nume produs
P300-5R M4M RS - cel mai des folosit pentru panouri cu 60 până la 310W!
P370-5R M4M RM – pentru panouri cu 72, și peste 300W
P404-5R RM – pentru stringuri scurte
P500-5R RM – panouri cu 96 celule
P600-5R M4M RM – pentru 2 panouri cu 60 celule montate vertical
P600-5R M4M RL - pentru 2 panouri cu 60 celule montate orizontal
P700-5R M4M RX - pentru 2 panouri cu 60 celule montate orizontal și vertical
SolarEdge Wifi interface SE1000-WiFi01
Antenă Wifi SolarEdge (pentru invertoare cu wifi integrat)

Set montaj Profiness
Profiness asigură un montaj ușor de executat. Profilul din aluminiu eloxat și accesoriile
din inox asigură durabilitate și rezistență. Clemele de fixare panouri se pot introduce
oriunde de-a lungul șinei.
Produs
Profil aluminiu Sina, 6300mm (+100mm pentru uz eficient)
Profil aluminiu normal, 3150mm
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Prelungitor Alu fără șurub și piuliță, Pct =50db
Suport acoperiș, 30x5, reglabil, A2 inox, Pct =20/24/25buc
Suport acoperiș prelungit, reglabil, A2
Piuliță M8 cu bilă, Alu, A2, Pct =100buc
Piuliță M10x25, cu cap ciocan, A2, Pct =100buc
Clemă fixare, dublu, Alu, fără șurub și piuliță, Pct =100db
Dob plastic sină, gri
Clemă fixare simplu 38mm (și pentru rame 35mm), Pct =50db
Clemă fixare, dublu, alu, fără șurub și piuliță, negru, Pct =100db
Clemă fixare simplu 38mm (și pentru rame 35mm), negru, Pct =50db
Șurub stock M12x300 + 3 db M12 piuliță + EPDM
Șurub stock M10x200 + 3 db M12 piuliță + EPDM
Placă montaj șurub stock, M12, inox A2
Placă montaj șurub stock, M10 inox A2
Pct = pachet
Produs
Saiba, M8 grover=12,5mm, A2, Pct =100 buc.
Piuliță M10, DIN 6923, A2, Pct =100 buc.
Holz șurub, M8x100 , inox, Torx, Pct =100 buc.
Șurub M8x40, DIN 912, A2, Pct =100 buc.
Pct = pachet

Set montaj S:FLEX
Bedrock, Colorado, USA: 1.12 MW-os napelem park
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Marca Germană S:FLEX aduce în tehnica montajului calitate și flexibilitate la un preț
rezonabil si calitate germană.
Montaj rapid și flexibil pentru toate tipurile de acoperiș și pe sol





Specialistul German, specializat exclusiv în tehnica solară
Experiență de 20 ani
Soluție pentru oricare tip de montaj – acoperiș înclinat, orizontal și montaj pe
sol
Norme industriale germane (DIN), tehnologie calitativă de producție

Avantajele tehnologiei S:FLEX:









Puține componente
Materiale inoxidabile
Componente PREMONTATE
Tehnologie KLIKK – pentru rapiditate în montaj
O SINGURĂ clemă pentru fixarea de capăt și între panouri
Prelungirea șinelor FĂRĂ FIXARE CU SURUB
Reglabil în trei puncte, suport acoperis universal pentru capriori
Unelte minime necesare

Certificate: CE, TÜV, MCS, Eurocode, DIBt
Garanție:
10 ani garanție, prelungibil la 25 ani
Proiectări statice și pentru cazuri complicate
Mai multe informații: http://www.tisztaenergiak.hu/sflex/

Lista de prețuri S:Flex
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Pentru acoperisuri inclinate

Nr articol

SFlex Profil aluminiu Sina, 7/47, 3150mm

30-107-013

SFlex Clemă fixare, dublu 30-50mm cu suruburi

30-400-049

SFlex Clemă fixare simplu 30-50mm cu suruburi

30-400-008

SFlex Prelungitor sina Alu (7 SP)

30-200-015

SFlex suport tabla cutata

720-200-500

SFlex Suport acoperiș 30x6 1.4301 komplett

720-200-071

SFlex Suport acoperiș, reglabil, Alu 93-7-45 complet

720-200-040

SFlex Suport fixare pentru tabla trapez 180mm

720-300-005

SFlex Suport fixare pentru tabla trapez 395mm

30-500-029

SFlex Lift traversa trapez, fara suruburi

730-171-020

SFlex Lift adaptor trapez fata

730-171-030

SFlex Lift adaptor trapz spate

730-171-040

SFlex Lift set siguranta trapez

730-171-050

Pentru acoperisuri orizontale (Leichtmount 2.1)

Nr articol

SFlex LEICHTmount parte fata 2.1 sud és E-V, 10 grade 5mm

82-10-11V5

SFlex LEICHTmount parte spate 2.1 sud, 10 grade 5mm

82-10-21V5

SFlex LEICHTmount traversa 2.1 sud, 10 grade 5mm

82-10-31V5

SFlex LEICHTmount windbreak 2.1 sud, 10 grade

82-10-41V5

SFlex LEICHTmount parte fata 2.1 sud si E-V, 15 grade 5mm

82-15-11V5

SFlex LEICHTmount parte spate 2.1 sud, 15 grade 5mm

82-15-21V5

SFlex LEICHTmount traversa 2.1 sud, 15 grade 5mm

82-15-31V5

SFlex LEICHTmount windbreak 2.1 sud, 15 grade

82-15-41V0

SFlex LEICHTmount fegatura, inferioara 2.1, 10 grade, E-V 5mm

82-09-31V0

SFlex LEICHTmount fegatura, superioara 2.1, 10 grade, E-V 5mm

82-09-21V0

SFlex LEICHTmount clema fixare dublu 30-50mm, cu suruburi

82-03-023050

SFlex LEICHTmount clema fixare simplu 40mm, 2.1, cu suruburi

82-03-0540

SFlex LEICHTmount clema fixare simplu 35mm, 2.1 cu suruburi

82-03-0535

SFlex LEICHTmount seiba, M8x30 windbreak, A2

82-30-0200

SFlex LEICHTmount placa cauciuc, 200x80x10mm PES

82-30-37V0

Pentru produsele care lipsesc din lista, vă rugăm să ne contactați!

Conductor solar și cabluri AC (FG16OR16)
Denumire produs
Conductor solar, 4mm2, fekete, 100m
Conductor solar, 4mm2, piros, 100m
Conductor solar, 4mm2, fekete, 500m
Conductor solar, 4mm2, piros, 500m
Conductor solar, 6mm2, fekete, 500m
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Conductor solar, 6mm2, piros, 500m
Denumire produs
FG16OR16 cablu 3x6mm2
FG16OR16 cablu 5x6mm2
FG16OR16 cablu 5x10mm2
FG16OR16 cablu 5x16mm2

Steckere MC4
Denumire produs
MC4 stecker neg./mama,
KBT4/6 IUR, redus 3-6mm2
MC4 stecker poz./tata,
KST4/6 IUR, redus 3-6mm2

Multi-contact din Elveția a devenit azi standard pe piața fotovoltaică. S-au răspândit
pe piață și variante ieftine, care rămân în urmă calitativ, ca precizie la conexiune și ca
și capacitate de izolare, față de originalul elvețian.
Prețul unui stecker Multi-contact este nesemnificativ față de valoarea instalației, dar
alegerea unui stecker nepotrivit poate cauza multe neplăceri și deplasări nedorite.
Alegeți originalul MC4 la un preț foarte favorabil.

Produse SANTON
SANTON întrerupător pentru decuplarea DC în caz de
incendiu
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În majoritatea sistemelor solare, întrerupătorul izolator continuu este integrat în
invertor. După oprire, cablurile solare care circulă între panoul solar și invertor
continuă să fie alimentate până la 1000V DC. În caz de incendiu, aceasta poate
reprezenta un pericol pentru pompieri. Comutatorul de siguranță antincendiu Santon
(DFS) soluționează această problemă prin întreruperea circuitului continuu în imediata
apropiere a panoului solar, oferind astfel condiții mai sigure pentru pompieri.
Îmbunătățirea continuă a făcut ca, la finalul anului 2018, producția DFS-1 să fie
întreruptă, DFS-14 fiind păstrat și un nou switch, mai puternic, DFSHP-14 începe să
fie produs și distribuit.
Acest nou comutator are aceiași 4 poli ca bine-cunoscutul DFS14, dar poate suporta o putere mai mare (HP = high powerputere mare) cu un curent mai puternic. Nu există restricții de
șir pentru DFS-14, în funcție de lungimea șirului, iar pentru o
tensiune maximă de 1000V, comutatorul este capabil să
comute 40A pe pereche de poli.
Comutatorul vine în carcasa obișnuită și este realizat doar în
design MC4.

Produs
Santon 4P DFS-14
Santon 4P DFSHP-14 MC4

Mai multe informații pe website: www.santon.hu

Condiții generale de afaceri:
Tiszta Energiák SRL:
https://www.tisztaenergiak.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Cod IBAN:
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Număr cont HUF Unicredit
Număr cont EUR Unicredit

10918001-00000086-08730017
10918001-00000086-08730000

Pentru mai multe informații, contactați-ne cu încredere!

Reprezentant în România
Dip. Ing. FH. Német László
Pagina web:
www.solardoktor.ro
info@solardoktor.ro
Mobil:
+40752060064
Sepsisolar – Pilbáth István
www.sepsisolar.ro
contact@sepsisolar.ro
+40787764276

