We care! Since 1975 .

Solární technologie
s náskokem v oblasti kvality.

Vize

Budoucnost klade řadu otázek.
Máme společnou odpověď :

Sluneční energie je rozhodujícím faktorem na cestě do budoucnosti, která je tvořena alternativními
energiemi. Společnost Kyocera Solar patří k průkopníkům fotovoltaiky. Již déle než 35 let úspěšně a
vytrvale sledujeme naši vizi: Solární energii pro každého člověka.

K y o c e r a S o l a r We care!
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Změna klimatu a nedostatek zdrojů energie –
to jsou velké výzvy naší doby.

Pracujme dnes pro svět zítřka:
We care!

Globální oteplování a tenčící se zásoby fosilních paliv

Solární energii jsme začali využívat již dříve. Na vývoji

patří k velkým výzvám naší doby. Pro budoucnost naší

této technologie usilovně pracujeme již déle než 35 let

země a zajištění kvality našeho života bude nevyhnu-

tak, abychom zpřístupnili sluneční energie všem lidem

telné zastavit změnu klimatu, a zaručit plošné trvalé

na celém světě. Tím předcházíme problémům při záso-

zásobování energií. Společnost Kyocera Solar přitom sází

bování energií a současně chráníme životní prostředí.

na solární energie: Na fotovoltaiku.

Stavíme se čelem k odpovědnosti, kterou neseme za
náš svět.
V této brožuře naleznete důležité informace o společnosti Kyocera Solar a o našich solárních modulech.
Pro blaho nás všech a pro blaho budoucích generací !

Naše SPolečNoST

Společnost Kyocera Solar je silný a zkušený partner. Disponujeme vypracovaným know-how v oblasti fotovoltaiky a klademe
si stále nové cíle. Nejlepším důkazem našeho úspěchu je
naše historie: vytrvalý růst až na vrchol oboru fotovoltaiky.

Kyocera Solar –
impulz pro solární energii.
Jako průkopníci ve fotovoltaice se účastníme celé řady
technických řešení pro oblast sluneční energie po celém světě. Dnes patříme k předním světovým výrobcům
v oblasti solárních technologií.
Skutečná práce pro nás začíná, až když jde skutečně do
tuhého – právě proto jsme se dostali tak daleko. realizujeme náročné velké projekty a usilujeme o to, abychom
po celém světě dodávali elektrický proud i lidem mimo
civilizaci. zkušenosti, které přitom získáváme, pomáhají
našim klientům po celém světě.
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We care!
Chceme, aby náš úspěšný příběh
pokračoval i do budoucna.

4|5

Naše SPolečNoST

esslingen, Německo
( prodej, centrála pro evropu )
Kadaň, česká

Fleet, Velká Británie

Praha, česká
Wissous, Francie
San Diego (ca), USa

Milán, itálie

Madrid, španělsko

Scottsdale (az), USa
Tijuana, Mexiko

rio de Janeiro, Brazílie

Prodejní pobočky
Výrobní pobočky ( moduly / články )

Globální koncern Kyocera – silný partner.
Společnost Kyocera Solar je součástí japonské Kyocera

období jsme se stále pohybovali v černých číslech. za to

corporation, velké celosvětově působící společnosti

vděčíme mimo jiné i naší široké škále aktivit v různých

s orientací na budoucnost. od založení v roce 1959 jsme

oborech. Tato široká základna nám umožňuje i nadále

expandovali do celého světa a rozvíjeli naše portfolio

hledět do budoucna s optimismem, a to i v oblasti oče-

produktů. Naše motto přitom zní : trvalý a zdravý růst.

kávaného pročištění trhu v oblasti solárních technolo-

To, že jednáme správně, vidíme na naší pozitivní bilanci

gií. Naše stabilita zaručuje našim partnerům trvalou a

posledních desetiletí: i během složitého ekonomického

solidní spolupráci.

K y o c e r a S o l a r We care!
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Výroba článků v Yasu, Japonsko

republika
republika
Tianjin, čína
Peking, čína

Soul, Jižní Korea
Kjóto, Japonsko (ústředí firmy)

Gurgaon, indie

Taipeh, Tchaj-wan
Hongkong, čína

yohkaichi, Japonsko
yasu, Japonsko

Výroba článků a modulů v Yohkaichi, Japonsko

ise, Japonsko

Singapur

Výroba modulů v Kadani, Česká republika

North ryde, austrálie

Ústředí firmy Kyocera Corporation v Kjótu, Japonsko

Sázíme na zdravý růst.
Společnost Kyocera Solar plánuje zvýšit do roku 2013

pro montáž modulů sídlí v Kadani, v české republice.

roční výrobu solárních modulů na jeden gigawatt.

Kromě toho máme pobočky v důležitých evropských

centrum výroby našich solárních článků je v Japon-

zemích. Blízkost k zákazníkům je pro nás velmi důležitá.

sku, v yohkaichi, a od roku 2010 také v yasu. Našim

Jsme partner, který vás podporuje při všech dotazech a

zákazníkům jsme nablízku i v evropě. Výrobní závod

problémech.

T e c hn o l o g i e

K dosažení nejvyšší kvality potřebujeme náročné technologie
a přísné pravidelné kontroly. Přitom se nespoléháme pouze na
externí zkušebny, důležité testy provádíme navíc také interně
v rámci společnosti. Přitom nám mimořádně záleží zejména na
dvou aspektech: na účinnosti a životnosti.

Moderní špičkové technologie společnosti
Kyocera : vždy o krok napřed.

Přísná kontrola vyžaduje vysoké náklady –
a dosahuje vysokou kvalitu.

Společnost Kyocera Solar zavedla jako první podnik na

Společnost Kyocera Solar je synonymem nadprůměrné

světě sériovou výrobu polykrystalických křemíkových

kvality. Jako jedna z mála společností na trhu provádí-

solárních článků. Toto přední postavení si zachováváme

me všechny výrobní kroky ve vlastních výrobnách bez

dodnes. Naše výrobní technologie vždy odpovídá nejno-

nákupu dalších polotovarů. Tato vertikální integrace

vějšímu stavu a je kontinuálně rozvíjena v rámci rozsáh-

nám umožňuje 100% kontrolu našich výrobků. Mimo to

lého výzkumného a inovačního programu. Tímto způso-

nám pomáhá zajistit výkon každého jednotlivého člán-

bem utváříme stále nové rekordy v oblasti životnosti a

ku tak, aby existoval pro každou výkonovou třídu pouze

účinnosti solárních článků. Například prostřednictvím

jeden typ modulu. Díky tomu nabízíme velkoobchodní-

námi vyvinuté a patentované technologie „reactive

kům a instalatérům vysokou jistotu při projektování, pro

ion etching“, která zvyšuje využití světla snižováním

jednotlivé typy modulů jsou dostatečné menší sklado-

jeho odrazu. V průběhu let jsme optimalizovali také naši

vací plochy a zařízení je možné rychleji dimenzovat

technologii odlévání křemíku k výrobě solárních článků.

v souladu s daným systémem.

We care!
Především nám jde o intenzivní
výzkum a zajištění jakosti.

K y o c e r a S o l a r We care!
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Udáváme směr i na cestách:
Solární technologie Kyocera pro vůz Toyota Prius.
Společnost Kyocera snadno splňuje i přísné požadavky řízení
jakosti společnosti Toyota. z tohoto důvodu jsou naše solární
moduly třetí generace instalovány do vozidel Toyota Prius.
inovativní technická myšlenka: systém poháněný solární
energií větrá interiér zaparkovaného vozidla.

značnou oporou pro naše klienty je naše metoda třídě-

značný důraz klademe na naše interní testy, které jsou

ní, tak zvaný Pairing. Na paletě s 20 moduly jsou moduly

dokonce ještě přísnější než běžné obecně provádě-

vždy párovány tak, aby společně dosáhly jmenovitého

né kontroly. U každé jednotlivé komponenty našich

výkonu.

solárních modulů kontrolujeme v rámci tohoto procesu
její vlastnosti a vhodnost tak, abychom nakonec mohli

Naše závody opouštějí pouze moduly s vysokou účinností a s nejlepším plošným využitím. Našim zákazníkům dodáváme ke každému modulu formou kontrolního média
výkonové hodnoty, naměřené ve výrobě ( data Flash ).

provést reálné testy modulů.

T e c hn o l o g i e

Důsledné zajišťování jakosti.
K aždý modul vzniká v přesně stanoveném vývojovém procesu:
1.	A nalýza požadavků na výrobky:

4. Design výrobků:

	- Vizualizace individuálních požadavků na zařízení

	- Vývoj modulů na základě získaných výsledků testů

a design na míru
5. Dlouhodobé testy:
2. Modelování v systému CAD:
- Náročná počítačová simulace instalace, která ma
za cíl identifikovat specifickou zátěž a vliv vnějšího

- Provedení rozsáhlých a velmi přísných testů
- Kontrola elektroluminiscence: Namátková kontrola
funkce a stavu solárních článků

prostředí
	- Například počítačem podporovaná analýza teploty
k provedení kontroly citlivosti na výkyvy teploty

		 Nové výsledky testů jsou zásadně porovnávány s naší
rozsáhlou databází již provedených simulací, takže je
zajištěna platnost testu. Výsledky jsou opět zahrnuty

3. Zkoušky vzorků:

do databáze a doplňují tak naše rozsáhlé know-how.

- Provedení praktických testů ke kontrole výsledků
simulací
	- např. analýza zatížitelnosti: Simulace kompletní
instalace, ve které mohou být moduly vystaveny
maximálnímu zatížení, a následné porovnání se
zjištěnými daty podle modelování v CAD
	- Například pravidelné analýzy krátkodobého
a dlouhodobého zatížení
	- Například analýza vibrací ke kontrole odolnosti
při otřesech

Analýza zatížení a porovnání s modelováním v systému CAD

Kontrola elektroluminiscence

K y o c e r a S o l a r We care!
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100 % vývoj KYOCERA  100 % kvalita výrobku
Proces vývoje

Výrobní proces

analýza
požadavků
na výrobek

• Analýza
okolních podmínek
• Analýza výpadků
a účinnosti

Polykrystalický křemík

Modelování
v systému caD

• Ukládání dat
• Strukturální analýza
• Tepelná analýza

Odlévaný křemíkový blok

zkoušky vzorků

• Zátěžové testy
• Analýza vibrací
• Test ohybu

Řezaný křemíkový blok

Mikročlánek

Design výrobků

• Test působení vlhkosti
a horka
• Test kolísání teploty

Dlouhodobé
testy

Modul

Mimořádnou charakteristikou výrobního procesu u společnosti Kyocera je vertikální integrace.

Polykrystalický
Solární článek

Ú č i nn o st

We care!
Z tohoto důvodu dosahují naše
solární moduly vždy vyšší účinnosti.

K y o c e r a S o l a r We care!
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Jasnou známkou kvality solárních modulů je jejich účinnost. Tato charakteristika popisuje poměr přiváděné sluneční energie k následnému produkovanému elektrickému výkonu. To znamená : Čím vyšší je účinnost, tím
výkonnější a rentabilnější je modul.

Konstrukce solárního modulu
Konstrukce solárního modulu je rozhodující pro vysokou účinnost
a dlouhou životnost. Důležité je, aby byl modul vždy chráněn před
vnějšími vlivy. Naše solární články jsou z obou stran chráněny fólií
eVa. Na horní straně jsou navíc chráněny čelním sklem ( jednovrstvé
bezpečnostní sklo ) a na spodní straně spodní fólií. Fólie i sklo jsou
odolné proti působení povětrnostních vlivů a odpuzují nečistoty.
Takto chráněný solární modul je uložen v černě eloxovaném hliníkovém rámu a po obvodu je vybaven těsněním.

Hliníkový rám
Těsnění
Sklo
eVa

zadní fólie

články s technologií 3
BusBar

ÚčiNNoST

18,5 % **

17,7 % *

17,1 % *

Společnost Kyocera dosáhla v letech 1989,
1996, 2004 a 2006 celosvětově nejvyšší
účinnosti polykrystalických článků.

14,5 % *

1989

1996

2004

2006

Účinnost kvadratických polykrystalických
solárních článků
* 15 x 15 cm, ** 15 x 15,5 cm

K y o c e r a S o l a r We care!

14 | 15

Patentováno společností Kyocera Solar :
Technologie „reactive ion etching“.

Technologie článků 3 BusBar zajišťuje
dosažení vyšší účinnosti.

Účinnost solárního článku závisí především na odrazu

Dalšího úspěchu dosáhla společnost Kyocera Solar

světla povrchu článku. Určuje, jaké množství světla

vývojem technologie článků 3 BusBar. Jako první společ-

pronikne až k transformační vrstvě článku. Díky paten-

nost jsme zahájili masovou výrobu článků s technologií

tované metodě „reactive ion etching“ se společnosti

3 BusBar. Tyto články mají větší aktivní plochu, která

Kyocera Solar podařilo zvýšit účinnost článků na více

dokáže přijímat sluneční paprsky. rozhodující výhodou

než 16 % v laboratorních podmínkách bylo dosaženo

je optimalizovaná kontaktní plocha článků. elektrické

dokonce hodnot až 18,5 %.

ztráty lze oproti běžnému provedení 2 BusBar snížit,

Při této technologii je povrch článku pyramidově zdrs-

CHEMISCHES ÄTZEN
R. I. E.
výsledkem je
tedy lepší účinnost.

ňován v rozsahu mikronů, takže dopadající světlo může
být několikanásobně odráženo a zvyšuje se účinnost.
Tento proces označujeme jako „d.Blue“, protože díky
této technologii mají články tmavě modrý a homogenní
vzhled. Krásný vedlejší efekt: nová kvalita povrchu propůjčuje modulům pěkný vzhled.

elektroda BusBar
Povrchová textura
Film SiN
Vrstva n
Vrstva p
Typ p, poly-Si

Konvenční
technologie
chemického leptání

Povrchová reflexe ( %)

CHEMISCHES ÄTZEN

CHEMICKÉHO
LEPTÁNÍ

Spodní kontakt

r. i. e.

R. I. E.

R. I. E.

Charakteristika :
• rozšíření plochy citlivé na světlo
• lepší zapojení fotonů umožňuje
výrobu proudu na větší ploše
Vlnová délka (nm)

• Snížení odporu vodičů.

DloUHá žiVoTNoST

We care!
Díky tomu mají naše solární moduly
extrémně dlouhou životnost.

Ten, kdo je přesvědčen o dlouhé životnosti svých výrobků, může vzít na sebe bez obav záruky. V podobě 20leté záruky
na jmenovitý výkon solárních modulů garantuje společnost Kyocera Solar vysokou životnost vlastních výrobků.

Robustní rám je předpokladem dlouhé životnosti.
Naše solární moduly jsou uloženy do hliníkových rámů

dlouhé životnosti. Splňují rozšířené požadavky normy

odolných proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

iec 61215 ed. 2. To znamená, že jejich mechanické zatí-

i tato součást přispívá k dlouhodobé životnosti zařízení.

žení je 5400 N/m 2 .

K ochraně před vnějšími vlivy jsou rámy modulu černě
eloxované a navíc mají povrchovou úpravu, která zajiš-

rámy našich modulů mají navíc další důležité výhody:

ťuje extrémně vysokou ochranu proti korozi a dosažení

Jejich montáž je velmi snadná. Díky kompaktním rozmě-

K y o c e r a S o l a r We care!
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rům modulů v porovnání s vysokou účinností může být

braňují zamrznutí rámu. Ucpání těchto otvorů montáž-

optimálně využita plocha, která je k dispozici.

ním systémem je proto vyloučeno.

Rám modulu je na vnitřní straně opatřen drenážními

Laserem vypálená sériová čísla odolná proti povětrnost-

otvory, které umožňují spolehlivé odvádění vody a za-

ním vlivům zajišťují snadnou identifikaci jednotlivých
modulů bez toho, aby je bylo nutné demontovat.

Vysoká protipožární ochrana díky použití správné připojovací zásuvky.
V dobrém fotovoltaickém zařízení musí být vše v pořádku, a to nejen z důvodu dosažení dlouhé životnosti,
ale především také z důvodu bezpečnosti. Po připojení
k elektrické síti může u vadných elektrických spojů dojít
k požáru připojovací zásuvky. Společnost Kyocera Solar
proto nahradila běžné svorkové spoje kvalitními pájenými spoji. Tato technologie odpovídá ochraně před
korozí a přehříváním. K výrobě připojovací zásuvky používáme výhradně nehořlavé součásti, proto je zařazena
do nejvyšší třídy nehořlavosti ( 5VA podle UL94 ).

Fotovoltaické moduly Kyocera splňují nejvyšší požadavky
• T UVdotCOM Service: Internetová platforma
pro kontrolovanou jakost a bezpečnost;
www.tuvdotcom
• IEC 61215 ed. 2, IEC 61730: Předpoklady pro označení
CE, předepsané v Evropě
• Třída ochrany II

• Výrobní závody jsou certifikovány podle ISO 9001
• Ekologičnost výroby certifikovaná podle ISO 14001:
Použití uzavřených cyklů surovin, které chrání zdroje
• Zapojení do programu PV CYCLE: Nezávislé sdružení
s cílem zavést program vracení a recyklace starých
modulů

D l o uh á ž i v o tn o st

Testovací zařízení společnosti Kyocera v japonské Sakuře

Konstantní výkon i za desítky let.
V roce 1984 instalovala společnost Kyocera Solar
v japonské Sakuře testovací zařízení o výkonu 43 kWp.

Vyzkoušená dlouhodobá životnost modulů

Dodnes dosahují moduly vynikajících výsledků.

Čas (roky)

S průměrnou hodnotou pouhých 9,6 % poklesu výkonu
po 25 letech je testovací zařízení vynikajícím příkladem

0,0
- 2,0

těchto dobrých výsledků je dosaženo u modulů, které

- 4,0

byly vyrobeny z materiálů a na základě technologií,
které se používaly v tehdejší době. Výsledky svědčí
o nadprůměrné životnosti našich solárních článků.

Pokles výkonu (%)

z praxe. Mimořádně pozoruhodné přitom je, že

- 6,0
- 8,0
- 10,0
- 12,0
- 14,0

5

10

15

20

25

–9,6 %

K y o c e r a S o l a r We care!
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Řada dlouhodobých testů
zkušebny TÜV Rheinland

Standardní norma IEC 61215
Vždy jeden samostatný modul na každý test

Modul je postupně podroben všem testům
Délka testu: 12 měsíců

Zkoušky:
Vlhké teplo

1.000 h
Modul 1

200 cyklů

2.000 h

85 °C / 85 % rel.
vlhkosti

Změny teploty

Modul 2

10 cyklů

2

2

– 40 °C až 85 °C

Vlhkost–mráz

Modul 3

1h + 1h

– 40 °C až 85 °C
85 % rel. vlhkost

Nulová dioda

Modul 4

400 cyklů
1 cyklus = 6 h

4

40 cyklů
1 cyklus = 24 h

1h + 1h

1 h Isc, 75 °C 
+ 1 h Isc * 1,25, 75 °C

Modul Kyocera jako první modul na světě obstál v dlouhodobém sekvenčním testu
zkušebny TÜV Rheinland.
Kvalita a spolehlivost modulu KD210GH-2PU byly

modul později vystaven ve skutečnosti. Výsledky jsou

zkontrolovány na základě série dlouhodobých testů,

potvrzením dat, která jsme sami shromáždili. Výstupní

vyvinutých zkušebnou TÜV Rheinland. Moduly značky Ky-

výkon modulu je i po testech průběžně konstantní.

ocera úspěšně obstály jako první na světě ve všech čtyřech

Tím je doložena mimořádná robustnost a spolehlivost

jednotlivých testech. Zkoušená kritéria byla následující:

výrobků. Solární moduly značky Kyocera jsou bezpečnou

vlhkost – teplo, střídání teplot, vlhkost – mráz a nulová

investicí pro soukromé i velké firemní zákazníky.

dioda. Mimořádná série dlouhodobých testů nezahrnuje
pouze dlouhé testovací období, ale také skutečnost, že je
pro všechny čtyři zkoušky používán jeden a tentýž modul.
Díky tomu odpovídá test podmínkám použití, kterým bude

Servis

Fotovoltaika je rozsáhlá oblast, která zaznamenává kontinuální růst a vývoj. Proto považujeme
za důležité, abychom našim zákazníkům poskytli kompetentní a pravidelně školený specia
lizovaný personál. Díky tomu můžeme odpovědět na všechny dotazy snadno a kvalifikovaně.

K y o c e r a S o l a r We care!
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We care!
Pro řešení, která vznikají v úzké
spolupráci se zákazníkem.
Optimální služby při všech otázkách.
Nabízíme všem zákazníkům z řad koncových spotřebitelů nebo profesionálů rozsáhlou síť podpůrných
opatření a podporu. Školený tým inženýrů a servisních
techniků je našim zákazníkům kdykoliv k dispozici pro
rychlé a odborné odpovědi na technické dotazy. K zaručení optimálního využití našich fotovoltaických zařízení
nabízíme služby konkrétně pro daný výrobek a použití,
a to především instalatérům, architektům, technikům
solárních zařízení a projektantům.

Excelentní komplexní služby.
V rámci našich komplexních služeb nabízíme mimo jiné:
• Poradenství v otázkách dimenzování
• Poradenství v otázkách umístění a konstrukcí
• Informace o nových výrobcích a technologiích
• Zvláštní podporu při zahájení provozu
• Společnou analýzu chyb a závad
• Rychlou a nebyrokratickou pomoc v záručních případech
• Tréninky na míru zákazníkům a základní školení
fotovoltaických systémů
• Rozsáhlé a kompetentní poradenství v oblasti projektování

Servisní horké linky
Profesionální evropský zákaznický servis v Esslingenu, Německo.
V případě technických dotazů:

Obecné dotazy:

Tel: +49 (0) 711-93 93 49 98

Tel: +49 (0) 711-93 93 49 99

Fax: +49 (0) 711-93 93 48 61

Fax: +49 (0) 711-93 93 49 50

E-mail: pv-support@kyocera.de E-mail: solar@kyocera.de

KoNKUreNčNí VýHoDy

We care!
Protože solární energie je v každém
ohledu dobré rozhodnutí.
Silný partner, dlouholeté zkušenosti, moderní technologie a excelentní kvalita.
Tyto a mnohé další důvody mluví pro společnost Kyocera Solar.

K y o c e r a S o l a r We care!
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Přehled všech výhod.
• Více než 50 let zdravého vývoje: Společnost Kyocera
bude díky svému širokému portfoliu také v budoucnosti
spolehlivým partnerem.
• Více než 35 let zkušeností: Společnost Kyocera Solar

• Vysoká účinnost, spolehlivé výrobky a dlouhá
životnost: Dlouhá životnost: Společnost Kyocera
Solar dodává excelentní kvalitu.
• Praxí osvědčená dlouhodobá řešení: Na rozdíl

přesvědčuje svým značným know-how v oblasti foto-

od řady konkurentů může společnost Kyocera

voltaiky.

Solar dokázat na příkladu reálných solárních zařízení

• Moderní špičková technologie: Společnost Kyocera
Solar dosahuje stále nových rekordů díky vlastním
vyvinutým technologiím.
• Vertikální integrace: Kompletně vlastní výroba
umožňuje společnosti Kyocera Solar 100% kontrolu.

mimořádně nízké ztráty výkonu v období několika
desítek let.
• Kvalifikované komplexní služby: rozsáhlá síť kompetentních poradců poskytuje snadnou a odbornou
podporu zákazníkům.

Technické změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Kyocera Fineceramics GmbH, květen 2011

Dobré rozhodnutí.

European Headquarter:

Sales Office Czech Republic:

Kyocera Fineceramics GmbH
Solar Division
Fritz-Mueller-Straße 27
73730 Esslingenu / Německo
Tel: + 49 (0)711- 93 93 49 99
Fax: + 49 (0)711- 93 93 49 50
E-Mail: solar@kyocera.de
www.kyocerasolar.de

Kyocera Solar
Europe, s.r.o
Na Pankraci 129 / 1724
140 00 Praha 4 / Czech Republic
Tel: +42 (0)225-992 282
Fax: +42 (0)474-352 101
E-Mail: solar@kyocera.de
www.kyocerasolar.eu

