
 

 

A Suntech Power a napelemgyártó cégek nagy úttörői közé tartozik, 

akinek a nevével a napelemes iparág szereplői az elsők között 
ismerkedtek meg. A Suntech volt az, aki 2001-es megalapítását követően 

első kínai napelemes cégként az európai piacra lépett.  
Szintén a Suntech volt az első kínai cég, aki az Egyesült Államokban 

napelemgyárat épített és akinek a részvényeit 2005-ben bevezették a 
New yorki tőzsdén.  

 
 

 

 

A Suntech elmúlt 17 évét a folyamatos kutatás-fejlesztés és innováció határozta 

meg. Nevükhöz számos rekord fűződik, a 2011-2012-ben a világon akkor 

legnagyobbnak számító 2,4GW-os éves termelésüktől kezdve a 2016-ban elért, 

piacvezető 21,31%-os PERC cella hatékonyságig  

 

A Suntech Power pár kiemelkedő eredménye:  

- A Suntech úttörő az újszerű napelem cellák kifejlesztésében (Pluto cella, 
Szilícium film cella, Cdte cella, HIT cella, PERC cella, stb.)  

- Több mint 400 bejegyzett szabadalom, ebből 67 bejegyzett újítás birtokosa  

- 22 hivatalosan elfogadott iparági szabvány megalkotója  

- Az iparág szakembereinek kinevelésére létrehozott Jiangsu Suntech 
Photovoltaikus Intézet és poszt-doktorátusi kutatóintézet alapítója és fenntartója  

- Egy több mint 400 berendezéssel felszerelt nemzetközi fejlesztőlaboratórium 

valamint a világ legnagyobb, CGC, CNAS, VDE-TDAP és UL-WTDP minősítésekkel 
rendelkező, akkreditált tesztlaboratóriumának birtokosa.  

 

 

 

2012-ben Kína leginnovatívabb vállalata lett  

 



 

Suntech 275Wp  
polykristályos napelem, 12 év garanciával! 

 

                                      

 
Kiemelkedő, 16,8%- 

os modulhatásfok, 

köszönhetően a fejlett 

gyártástech-nológiának 

és a kimagasló cella 

hatékonyságnak  

 

PID-mentes kivitel, 

köszönhetően a kima-

gasló cella hatékony-

ságnak és a gondosan 

megválogatott, kiváló 

minőségű alapanya-

goknak  

 

Az akár +5W-ot is 

elérő teljesítmény-

tolerancia megbíz-

hatóan termeli a 

megfelelő hozamot  

 

Akár 2%-kal maga-

sabb hozam az 

áramtermelő képes-

ségük szerint össze-

válogatott celláknak 

köszönhetően  

 

A napelemek igazol-tan 

ellenállnak az elvártnál 

maga-sabb, 3800 

Pascal szél- és 5400 

Pascal hóterhelésnek  

A mezőgazdaságok 

ammónia terhelésé-

nek ellenálló kivitel, 

köszönhetően a kie-

melkedő minőségnek  
 

 
2012-ben a londoni PV Tech a Suntech napelemeit a legújszerűbb 

napelem terméknek választotta. 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

Az amerikai MIT műszaki egyetem a Suntechet 2012 leginnovatívabb 

vállalatának hirdette ki. 
 
 

Az iparágban kiemelkedő egyenletes teljesítménygarancia: 
  
- 97.5%-os hozam az első évben, a másodiktól a huszonötödik évig pedig 

garantáltan legfeljebb 0,7% egyenletes éves hozamcsökkenés, a végén még 
80.7% kapacitással  

- 12 éves termékgarancia  

- 25 éves egyenletes hozamgarancia  
 

 
 

 

 

A Suntech Power cég elismerései: 

 

 

 

 

 

Az európai EUPD Research a Suntechet 2012, 2016 és 2017 években a 
TOP napelem márkának (TOP BRAND PV) választotta. 


