
HE Tec 
 
Ontdek onze toonaangevende  
« high efficiency technology » 



aleo fabriceert 
zonnepanelen tot 310W 

 
aleo produceert één van de krachtigste zonnepanelen met 60 

cellen van de wereldmarkt en loopt voorop in de ontwikkeling van 
zonnepanelen gebaseerd op PERC. 



Wij vertrouwen op onze  
HE-Tec-technology om dergelijke 

prestaties te bewerkstelligen. 
 

HE-Tec is gebaseerd op het samenbrengen van hoog-performante en betrouwbare 
componenten om alzo de krachtigeste klasses te bereiken. 



De essentie :  
CELCO® cellen 
 
Onze HE-Tec zonnepanelen zijn uitgerust met CELCO® 
technologie, ontwikkeld door ons moederbedrijf Sino-
American Silicon Products Ltd.  SAS loopt in de wereldwijde 
PV-markt op kop inzake hoog-efficiente zonnecellen.  Deze 
cellen worden zowel in Taiwan door SAS, als door aleo-
Sunrise (dochter-onderneming van aleo) in Duitsland 
geproduceerd. 

>21% 
Gemiddelde efficientie 

Tot 5 busbars PERC technologie 



CELCO® cellen beschikken over  
marktleidende eigenschappen 

 
Met superieure efficienties en LID-gedrag, zijn CELCO® cellen de beste garantie 

voor bovengemiddelde operationele opbrengsten. 

 
Gemiddelde 

kristallijne silicium 
cellen CELCO 

 
20,74% 

 
20,10% 

 
CELL EFFICIENTIE 

 
LIGHT INDUCED 

DEGRADATION (LID) 

 
Gemiddelde Mono  

Q4 2015 
Bron : ITRPV 

Gemiddelde 
CELCO 
Q4 2015 

 
-0,6% 

 
-1% to -3% 



PERC technologie wordt de nieuwe 
industriële standaard 

 
PERC technologie betreft een bijzondere architectuur inzake zonnecellen, die 
toelaat om de efficienties te blijven verbeteren, daar waar standaard Al-BSF 
technologie die de laatste 30 jaar gebruikt werd, haar limieten bereikt. PERC 

technologie is het meest belovende platform voor de komende jaren.  Vroeg of 
laat gebruikt u het ook. 
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klik hier om meer over PERC 
technologie te ontdekken  

op onze blog. 
 

WWW.ALEO-SOLAR.COM/BLOG 

http://www.aleo-solar.com/perc-cell-technology-explained/


Onze know-how inzake 
PERC ontstond al in de 
jaren 80. 
 
Drs. Szpitalak, Beilby en Tjahjono zijn solar-pioniers.  
Gewaardeerde oudstudenten van het «  Center of 
Excellence for Photovoltaics and Photonics  » aan de 
University of New South Wales in Australië.  Zij staan al 
meer dan dertig jaar aan de top met hun PERC technologie 
en hebben meerdere wereldrecords op hun naam staan.  Zij 
zijn niet alleen verantwoordelijk voor het implementeren 
van CELCO® technologie bij SAS, maar ook voor 
verschillende baanbrekende ontwikkelingen in de PV-
industrie in het algemeen.  Wij zij fier om hen de drijvende 
kracht achter onze PV-kennis te kunnen noemen. 



Het onzichtbare 
zichtbaar gemaakt 
 
Zonnepanelen zien er allemaal hetzelfde uit en het is vaak 
moeilijk om de verscihllen waar te nemen.  HE Tec 
zonnepanelen worden gekenmerkt door de exclusieve LHS 
busbars technologie. Deze reflecteren het invallende licht 
op de zonnecellen voor een verhoogde opbrengst.  Gebruik 
een laser en stel de premium technologie en know how, die 
het verschil maken, met eigen ogen vast.   



Een synoniem voor 
HE-Tec : PRESTATIES. 
 
HE Tec technologie is ontwikkeld om, vergeleken 
met traditionele kristallijne technologieën, meer 
opbrengst te genereren.  

Tot  

+5,7% 
 

meer opbrengst vergeleken met Tier 1 
Europeses poly-kristallijne 

zonnepanelen* 

 
 

* Resultaten uit de studie van een veldtest, uitgevoerd door  het lab van de afdeling PV van  de Politecnico di 
Milano gedurende  2014/2015 



S19 
300W – 310W 

S59 
300W – 310W 

S79 
295W – 305W 

HE Tec portfolio 
 

- zonnepanelen met 60 cellen - 



Bent u klaar om uw 
klanten het allerbeste 

aan te bieden ? 
 

Klik voor 
contactname 

http://www.aleo-solar.be/nl/contact/

