
HE Tec 
 
Odkrył naszą  
wiodącą wysoko wydajną 
technologię 



aleo produkuje moduły  
do 310W 

 
aleo produkuje jedne z najbardziej wydajnych modułów  

60-ogniwowych na światowym rynku i jest w czołówce firm 
rozwijących moduły solarne oparte na technologii PERC. 



Polegamy na naszej technologii  
HE Tec aby osiągnąc takie wyniki 

 
He Tec jest oparte na połączeniu  

wysokiej wydajności i niezawodnych komponentów,  
aby osiągać najwyższe klasy mocy. 



Podstawą są  
ogniwa CELCO® 
 
Nasze moduły HE Tec są oparte na technologii CELCO®, 
stworzonej przez nasz koncern macierzysty Sino-American 
Silicon Products Ltd, który jest w czołówce światowej 
branży wysoko wydajnych ogniw fotowoltaicznych.  Te 
ogniwa są produkowane w Taiwanie przez SAS lub w 
Niemczech przez spółkę córkę aleo, aleo Sunrise GmbH. 

>21% 
średne wydajności 

Aż do 5 busbarów technologia PERC 



Ogniwa CELCO® wyróżniają cechy 
charakterystyczne wiodące w 

branży 
 

Dzięki wyższej wydajności i zachowaniu „LID“,  
ogniwa CELCO® są najlepszą gwarancją ponadprzeciętnych uzysków. 

 
 

Średnia 
krystalicznych 

ogniw krzemowych 
CELCO® 

 
20,74% 

 
20,10% 
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-0,6% 

 
-1% do -3% 



technologia PERC staje się  
nowym standardem w branży 

 
Technologia PERC jest architekturą ogniw fotowoltaicznych, która umożliwia 
ciągłe polepszanie wydajności. Podczas gdy standardowa technologia Al-BSF 

używana przez ostatnie trzy dekady osiągnęła swoje ograniczenia, technologia 
PERC jest najlepiej zapowiadającą się platformą na kolejne lata. Wcześniej czy 

poźniej wszyscy będą jej używać. 
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Dowiedz się więcej o  
technologii PERC na naszym blogu 

 
WWW.ALEO-SOLAR.COM/BLOG 

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


Nasze know-how sięga  
aż do lat 
osiemdziesiątych 
 
Doktorzy Szpitalak, Beilby i Tjahjono są pionierami 
fotowoltaiki. Zasłużeni absolwenci Centrum Rozwoju 
Fotowoltaiki i Fotoniki na Uniwersytecie Nowej Południowej 
Walii w Australii i przez ponad 30 lat byli kołem 
zamachowym rozwoju technologii PERC i ustanowili wiele 
światowych rekordów. Odpowiedzialni nie tylko za 
wprowadzenie technologii CELCO® w SAS, ale także 
zainicjowanie przełomowych nowych rozwiązań w całej 
branży. Dumnie nazywamy ich siłą napędową oraz źródłem 
know-how w naszym koncernie. 



Niewidoczne  
staje się widoczne 
 
Moduły fotowoltaiczne wyglądają podobnie i ciężko jest 
zauważyć różnice. Wyróżniającą cechą modułów HE Tec 
jest technologia busbarów LHS. Odbijają one padające 
światło w kierunku ogniw fotowoltaicznych dla 
zwiększenia produkcji energii. Sprawdź sam za pomocą 
lasera technologię premium i know-how, które robią 
różnicę. 



Synonim HE Tec: 
WYDAJNOŚĆ. 
 
Technologia HE Tec jest stworzona by osiągać dużo 
wyższe uzyski od tradycyjnych technologii 
krystalicznych. 

Aż do

+5,7% 
 

więcej uzysków w 
porównaniu do 

europejskich modułów 

polikrystalicznych Tier 1* 
 

* wyniki z rocznego badania w warunkach rzeczywistych  
przeprowadzonych przez laboratorium badań fotowoltaicznych Politecnico di Milano w 2014-2015 r. 



S19 
300W – 310W 

S59 
300W – 310W 

S79 
295W – 305W 

wybór HE Tec 
 

- moduły 60-ogniwowe - 



Chcesz oferować to co 
najlepsze dla klienta? 

kontakt (kliknij) 

http://www.aleo-solar.pl/kontakt/
https://www.linkedin.com/company/aleo-solar
https://facebook.com/aleosolargmbh/
https://twitter.com/aleo_solar

