
 
 
 
 
 
 

Producenternes  højdepunkter 2022 
 

 EWS Meeting Point 
A5.680 

Producent Stand Nyheder 

 A2.380 

Gå ikke glip af det: Den 11.05. kl. 16.00 præsenterer REC den 
nye generation af Alpha-solmodulserien. Nøgledataene er 
tophemmelige, så du bør være med. Efterfølgende inviterer 
REC til Happy Hour. 

 
A1.190 

I år vil Luxor Solar vise hele sortimentet af Premium Solar 
Modules fra Eco Line-modellerne med glas i glas til 
specialmodellerne i Special Line. 

 A1.370 

I 2022 vil Trina Solar fortsat tilbyde innovative modulteknologier 
og banebrydende løsninger til bolig- og erhvervsprojekter, især 
det nye Vertex S+ dobbeltglasmodul med N-Type 
celleteknologi. 

 

A2.180 
A2.181 

På sin egen stand viser JinkoSolar, hvordan højtydende 
moduler og en „grøn“ værdikæde kan kombineres. Tiger Neo 
solcellemodulet med op til 425 Wp i to optiske versioner og N-
Type celleteknologi. 

 
A2.270 

I anledning af virksomhedens 22 års jubilæum vil LONGi endnu 
en gang præsentere de nyeste løsninger og produkter fra sine 
innovationslaboratorier, som kører på højtryk, herunder det nye 
Hi-MO5m solcellemodul med op til 420 Wp. 

 
B4.310 
B4.410 

I år er vores mangeårige partner inden for invertere, 
anlægsovervågning og batteriløsninger en af finaldeltager til 
„Smarter E Award“ i kategorien „Smart Renewable Energy“ 
med Wattpilot. 

 
B3.210 

På dette års messe lover SMA innovative digitale løsninger til 
bæredygtig energistyring. EV Charger Business er rettet mod 
e-mobilitet i en virksomhedskontekst. Den nye trefasede 
inverter Sunny Tripower X er den første med integrerede 
overvågningsfunktioner og er finalist til Intersolar Award. 

 B3.130 

KOSTALs messeoptræden har temaet „Kvalitet og innovation. 
Smart kombineret“. Her bliver der fokuseret på 
sammenkoblingen af virksomhedens egne løsninger til et 
gennemtænkt samlet system til intelligent energiproduktion. 

 
B3.230 

I år præsenterer Delta Electronics innovationerne M250HV og 
M100A Flex inverter til den kommercielle sektor og 
forsyningssektoren under mottoet „Greener, Smarter, Together“ 
(grønnere, smartere, sammen). 

 
B4.110 

Hos SolarEdge drejer alt sig om det komplette hjemmesystem. 
Med de trefasede Home Hub-invertere, Home Batteries og 
Backup Boxen til backup strømforsyning oplever de besøgende 
et holistisk økosystem – inklusive EV Charger. 
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B3.410 
B3.310 
B3.280 

Vores nyeste partner Huawei vil præsentere en bred portefølje 
af batteriløsninger og intelligente invertere, herunder en finalist 
til Intersolar Award „Photovoltaics“, den intelligente 
stringinverter SUN2000-215KTL. 

 
B4.357 

I år fokuserer Tigo Energy på produkterne i TS4-serien, som nu 
også er tilgængelige på det europæiske marked. Disse enheder 
gør solcelleanlæg endnu mere sikre, effektive og 
gennemsigtige, f.eks. gennem hurtige nedlukningsfunktioner i 
nødstilfælde. 

 B5.520 
På Solar-Log GmbH's stand kan de besøgende opleve de 
nyeste intelligente løsninger inden for overvågning af solceller, 
intelligent energi og forvaltning af nettilslutning 

 

A6.380 
A6.190 

Producenten af montagesystemer præsenterer talrige 
forbedringer til skrå- og flade tagsystemer og viser nye digitale 
løsninger til projektplanlægning. Der vil være adskillige 
præsentationer i standens eget „Speaker Corner“ samt en lille 
sammenkomst den 11. og 12. maj fra kl. 17.00. 

 A6.460 Alumeros messeoptræden er præget af virksomhedens nye 
digitaliserings- og bæredygtighedskoncepter. 

 B1.410 

Med RESU12 og Prime-modellerne af RESU 10H og 16H 
finder der i år et generationsskifte sted på den koreanske 
producents stand inden for lav- og højspændingsbatterier. Den 
modulære RESU Flex er et særligt højdepunkt. 

 

B1.230 

Ud over modulopbyggede batterisystemer til private og 
erhvervsmæssige formål kan de besøgende på FENECON-
standen også opleve de mange funktioner i FEMS-apps med 
åben kildekode til f.eks. overvågning af forbruget eller 
optimering af selvforbruget. 

 

B1.420 
B1.520 

Vores partner inden for batterisystemer vil præsentere sit 
omfattende udvalg af høj- og lavspændingsvarianter. BYD vil 
også præsentere en ny løsning til den kommercielle sektor med 
Battery-Max lite. 

 

B1.220 
RCT Power's messeoptræden vil være fokuseret på de nyligt 
udvalgte testvindere af HTW Berlin Power Storage Inspection 
2022, Storage DC 10.0 inverteren og Power Battery 11.5. 

 


