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 A2.380 

Mis het niet: Op 11.05. om 16.00 uur zal REC de nieuwe generatie 
Alpha zonnepaneel serie presenteren. De belangrijkste gegevens 
zijn topgeheim, dus je moet erbij zijn. Daarna vindt het REC Happy 
Hour plaats. 

 
A1.190 

Dit jaar toont Luxor Solar het volledige productgamma Premium 
Solar Modules, van de glas-glas Eco Line modellen tot de speciale 
modellen van de Special Line. 

 A1.370 

In 2022 zal Trina Solar innovatieve moduletechnologieën en 
baanbrekende oplossingen voor residentiële- en commerciële 
projecten blijven aanbieden, met name de nieuwe Vertex S+ 
dubbelglasmodule met N-Type celtechnologie. 

 

A2.180 
A2.181 

Op de eigen stand laat JinkoSolar zien hoe hoogwaardige 
modules en een "groene" waardeketen kunnen worden 
gecombineerd. Inbegrepen: de Tiger Neo zonnemodule met 
maximaal 425 Wp in twee optische versies en N-Type 
celtechnologie. 

 
A2.270 

Ter gelegenheid van de 22e verjaardag van het bedrijf zal LONGi 
opnieuw de nieuwste oplossingen en producten voorstellen uit zijn, 
op volle toeren draaiende, innovatielaboratoria, waaronder de 
nieuwe Hi-MO5m zonnemodule met tot 420 Wp. 

 
B4.310 
B4.410 

Is dit jaar onze jarenlange partner voor omvormers, 
installatiemonitoring en opslagoplossingen met de Wattpilot een 
van de finalisten voor de "Smarter E Award" in de categorie "Smart 
Renewable Energy". 

 
B3.210 

Op de beurs van dit jaar belooft SMA innovatieve digitale 
oplossingen voor duurzaam energiebeheer. De EV Charger 
Business is gericht op e-mobiliteit in een bedrijfssetting. De nieuwe 
driefase omvormer Sunny Tripower X is de eerste met 
geïntegreerde bewakingsfuncties en is finalist voor de Intersolar 
Award. 

 B3.130 

KOSTAL's beursoptreden heeft als thema "Kwaliteit en innovatie. 
Slim gecombineerd". In die zin ligt de nadruk op de verwevenheid 
van de eigen oplossingen van de onderneming tot een doordacht 
totaalsysteem van intelligente energieopwekking. 

 
B3.230 

Dit jaar presenteert Delta Electronics de M250HV en M100A Flex 
inverter innovaties voor de commerciële- en utiliteitssector onder 
het motto "Greener, Smarter, Together". 

 
B4.110 

Bij SolarEdge draait alles om het complete huissysteem. Met de 
driefase Home Hub omvormers, Home Batterijen en de Backup 
Box voor noodstroomvoorziening ervaren bezoekers een holistisch 
ecosysteem - inclusief EV Charger. 
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B3.410 
B3.310 
B3.280 

Onze nieuwste partner Huawei zal een breed portfolio van 
batterijopslag en slimme omvormers presenteren, waaronder een 
finalist voor de Intersolar Award "Photovoltaics", de SUN2000-
215KTL, de slimme stringomvormer. 

 
B4.357 

Dit jaar concentreert Tigo Energy zich op de producten van de 
TS4-serie, die nu ook op de Europese markt beschikbaar zijn. 
Deze toestellen maken zonnesystemen nog veiliger, efficiënter en 
transparanter, bv. door snelle uitschakelfuncties voor 
noodgevallen. 

 B5.520 
Op de stand van Solar-Log GmbH kunnen bezoekers 
kennismaken met de nieuwste intelligente oplossingen op het 
gebied van PV-monitoring, smart energy en feed-in management. 

 

A6.380 
A6.190 

De fabrikant van montagesystemen presenteert talrijke nieuwe 
verbeteringen voor hellende en platte daksystemen en toont 
nieuwe digitale oplossingen voor projectplanning. Maak ook een 
notitie: Er zullen talrijke presentaties worden gehouden in de eigen 
"Speaker Corner" van de stand, alsook een kleine bijeenkomst op 
11 en 12 mei vanaf 17 uur. 

 A6.460 
Het beursoptreden van Alumero wordt gekenmerkt door de nieuwe 
digitaliserings- en duurzaamheidsconcepten van de onderneming. 

 B1.410 

Met de RESU12 en de Prime-modellen van de RESU 10H en 16H 
vindt dit jaar op de stand van de Koreaanse fabrikant een 
generatiewisseling plaats op het gebied van laagspannings- en 
hoogspanningsopslagunits. Een bijzonder hoogtepunt is de 
modulaire RESU Flex. 

 

B1.230 

Naast modulaire opslagsystemen voor bedrijven en voor thuis 
kunnen bezoekers op de FENECON-stand ook kennismaken met 
de talrijke functies van de open-source FEMS-apps voor 
bijvoorbeeld verbruiksmonitoring of optimalisatie van het eigen 
verbruik. 

 

B1.420 
B1.520 

Onze partner voor batterijopslag zal zijn uitgebreide gamma van 
hoog- en laagspanningsvarianten voorstellen. BYD zal met de 
Battery-Max lite ook een nieuwe oplossing voor de commerciële 
sector voorstellen. 

 

B1.220 

De schijnwerpers van het beursoptreden van RCT Power zullen 
gericht zijn op de pas geselecteerde testwinnaars van de HTW 
Berlin Power Storage Inspection 2022, de Storage DC 10.0 
omvormer en de Power Battery 11.5. 

 


