
 
 
 
 
 
 

Tillverkarnas highlights 2022 
 

 EWS Meeting Point 
A5.680 

Tillverkare Monter Nyheter 

 A2.380 

Missa inte: Den 11 maj kl. 16:00 presenterar REC den nya 
generationen av Alpha-solpanelserien. Viktigaste fakta är 
topphemliga, så du bör vara där. Därefter kommer REC happy 
hour att äga rum. 

 
A1.190 

I år kommer Luxor Solar att visa hela sortimentet av premium 
solcellspaneler, från Eco Line-modellerna med glasglas till 
specialmodellerna i Special Line. 

 A1.370 

Under 2022 kommer Trina Solar att fortsätta med att erbjuda 
innovativ modulteknik och banbrytande lösningar för bostäder 
och kommersiella projekt, framför allt den nya 
dubbelglasmodulen Vertex S+ med N-Type-cellteknik. 

 

A2.180 
A2.181 

Vid sin egen monter visar JinkoSolar hur högprestanda 
moduler och en "grön" värdekedja kan kombineras. Också på 
plats: solcellsmodulen Tiger Neo med upp till 425 Wp i två 
optiska versioner och N-Type-cellteknik. 

 
A2.270 

I samband med företagets 22-årsjubileum kommer LONGi 
återigen att presentera de senaste lösningarna och produkterna 
från sina innovationslaboratorier, som är i full gång, inklusive 
den nya solcellsmodulen Hi-MO5m med upp till 420 Wp. 

 
B4.310 
B4.410 

I år är vår långvariga partner för växelriktare, 
anläggningsövervakning och lagringslösningar med Wattpilot 
en av finalisterna för "Smarter E Award" i kategorin "Smart 
Renewable Energy". 

 
B3.210 

På årets mässa lovar SMA innovativa digitala lösningar för 
hållbar energihantering. EV Charger Business är inriktat på e-
mobilitetslösningar för företag. Den nya 3-fas växelriktaren 
Sunny Tripower X är den första med integrerade 
övervakningsfunktioner och är finalist för Intersolar Award. 

 B3.130 

KOSTAL:s presentation på mässan har temat "Kvalitet och 
innovation". Smart kombinerad". Därför ligger fokus på hur 
företagets egna lösningar samverkar i ett väl genomtänkt 
helhetssystem för intelligent energiproduktion. 

 
B3.230 

I år presenterar Delta Electronics de nya växelriktarna M250HV 
och M100A Flex för den kommersiella och storskaliga sektorn 
under mottot "Greener, Smarter, Together" (Grönare, smartare, 
tillsammans). 

 
B4.110 

På SolarEdge kretsar allt kring det kompletta hemsystemet. 
Med trefasiga växelriktare i Home Hub, hem batterier och 
backup-box för reservkraftförsörjning får besökarna uppleva ett 
holistiskt ekosystem - inklusive e-fordon laddare. 
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B3.410 
B3.310 
B3.280 

Vår nyaste partner Huawei kommer att presentera en bred 
portfölj av batterilager och smarta växelriktare, inklusive en 
finalist för Intersolar Award "Photovoltaics", den smarta 
strängväxlaren SUN2000-215KTL. 

 
B4.357 

I år fokuserar Tigo Energy på produkterna i TS4-serien, som nu 
också finns på den europeiska marknaden. Dessa enheter gör 
solcellssystemen ännu säkrare, effektivare och transparanter, 
t.ex. genom snabba avstängningsfunktioner för nödsituationer. 

 B5.520 
I Solar-Log GmbH:s monter kan besökarna ta del av de 
senaste intelligenta lösningarna inom områdena övervakning 
av solceller, smart energi och hantering av inmatning. 

 

A6.380 
A6.190 

Tillverkaren av monteringssystem presenterar många gradvisa 
förbättringar för sadeltak och platta tak och visar nya digitala 
lösningar för projektplanering. Gör också en anteckning: Det 
kommer att hållas många presentationer i monterns egen 
"Speaker Corner", samt en liten get-together den 11 och 12 maj 
från kl. 17.00. 

 A6.460 Alumeros mässa kännetecknas av företagets nya 
digitaliserings- och hållbarhetskoncept. 

 B1.410 

I den koreanska tillverkarens monter i år sker ett 
generationsskifte med RESU12 och Prime-modellerna av 
RESU 10H och 16H inom området för låg- och 
högspänningslagringsenheter. Den modulära RESU Flex är en 
särskild höjdpunkt. 

 

B1.230 

Förutom modulära lagersystem för hem- och kommersiella 
lagringssystem kan besökarna i FENECON-montern också 
uppleva de många funktionerna av OpenSource FEMS-
apparna, till exempel för övervakning av förbrukning eller 
optimering av egenförbrukning. 

 

B1.420 
B1.520 

Vår partner för batterilagring kommer att presentera sitt 
omfattande utbud av hög- och lågspänningsvarianter. BYD 
kommer också att presentera en ny lösning för den 
kommersiella sektorn med Battery-Max lite. 

 

B1.220 
RCT Power kommer på mässan att fokusera på de nyligen 
utvalda testvinnarna från HTW Berlin Power Storage Inspection 
2022, växelriktaren Storage DC 10.0 och Power Battery 11.5. 

 


