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Producent-Highlights 2019 

Producent Stand Nyheder 

 
A2.380 

Produktpræmiere hos REC: Den 15. maj 2019 klokken 
16:00 er den officielle produktlancering af et stadig 
hemmelig nyt modul baserende på heterojunction-cell- og 
avanceret tilslutningsteknologi (efterfølgende happy hour). 
Denne innovation lover en effektivitet på over 24%, en lav 
temperaturkoefficient og en betydelig 
omkostningsreduktion i produktionen. Resultatet: et 60-
celle-modul med op til 380 Wp, som vil være tilgængelig 
med hvid folie på bagsiden og som fullblack version. 
Desuden fokuserer REC på følgende monokrystallinske 
produkter og tjenester: 

• REC N-Peak med op til 330 Wp: halverede mono-celler 
(N-type) og Twin design i kombination 

• N-Peak Black med op til 325 Wp: Fullblack design for 
høj æstetik 

• TwinPeak 2 Mono med op til 320 Wp: Baseret på den 
prisbelønnede TwinPeak teknologi 

• Præsentation af REC Solar Professional app til 
mobiltelefoner for modulregistrering under den 
udvidede produktgaranti 

 
A2.280 

LG Electronics har følgende nye produkter på årets 
Intersolar: 

• Præsentation af det højtydende modul NeON R Prime 
(LG350Q1K): Æstetisk design på grund af den 
kontaktløse cellefront med sort ramme og sort folie på 
bagsiden 

• Udvidelse af energilagringstilbuddet omkring  
LG ESS Home 8 og 10 

• Fleksibel DC-konstruktion med 3 MPP trackere 

• Nødstrøm-funktion 

• Batterikapacitet fra 6,4 til 20 kWh 
LG Pro installatører inviteres til en "Come together"-event 
onsdag den 15. maj 2019 klokken 17.00 på standen. 

 
A1.190 

Luxor Solar fejrer i år sit 15 års jubilæum. Ud over poly- og 
monokrystallinske moduler, præsenteres modeller med 
monokrystallinsk PERC-celle og halvcelle teknologi 
(mono/poly) samt langvarige glas/glas-moduler med 30 års 
produkt- og ydeevnegaranti. 
Luxor inviterer den 15. maj 2019 fra 17.00 til fest. 

 A2.480 

Trina informerer ved deres stand om nye, højeffektive 
modulgenerationer baseret på forskellige celleteknologier 
som halvceller og multi-busbars. Disse giver mulighed for 
øget effektivitet og fører til et spring i ydeevnen. Et 
yderligere emne er TrinaPro, den komplette løsning til store 
systemer med tracking- hhv. floating-systemer. 
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A1.260 

Nyhederne på Intersolar fra Astroenergy omfatter løsninger 
til bolig- og projektsektoren, bl.a.: 

• Glas-glas-moduler (mono, 60 celler) med et stærkt 
pris-ydelses-forhold 

• 120-celle halvcelle modul (mono) med høj ydeevne 

• Modulserie med intelligent forbindelsesboks 
 

Oplysninger og informationer omkring det aktuelle 
produktsortiment afrunder udstillingen. 

 
B2.310 
B2.410 

Fronius, vores pålidelige partner for invertere, 
systemovervågnings- og batteriløsninger, præsenterer i år 
en alsidig portefølje til energitransitionen. Særlige 
højdepunkter er: 

• Hybrid-inverter Fronius Primo GEN24 Plus og  
Fronius Symo GEN24 Plus: 

• Batteriløsninger til enkelt- og trefase-segmentet 
samt i det højere effektområde 

• Innovative funktioner til nødstrømforsyningen 

• Let at håndtere 

• Robust og omkostningseffektiv projektinverter  
Fronius Tauro 

• Egnet til store systemer fra 100 kW til 5 MW 

• Beskyttelsesklasse IP 65 til ubeskyttede 
udendørsarealer 

• Løsninger til kobling af varme-, el- og 
mobilitetssektoren som f.eks. præsentation af et 
tanksystem til hydrogen SOLH2UB, som er særligt 
velegnet til handel og kommuner. 

 
B3.210 

SMA’s motto i år er "Økonomisk fremstilling af solstrøm, 
oplagring og digital styring”. Præsenteret bliver bl.a. 
følgende højdepunkter: 

• SMA Energy System Home og Business: individuelt 
koordineret, modulært udvidbare pakker til bolig-, 
kommerciel og industriel anvendelse, der består af 
løsninger til solceller, oplagring og digital energi. 

• Intelligent inverter Sunny Tripower 8.0-10.0 til brug for 
boligejere og mindre kommercielle taganlag 

• Opladningsløsninger til elbiler, bl.a. den nye  
SMA EV-Charger 

• Første SMA-batteriløsning til kommerciel brug 

• 360 graders support til installatører med ny app – fra 
kundeerhvervelse til service 
 

Inden for solcelle kraftværker er SMA DC-Coupling System 
til DC-integration af store lagringssystemer blevet 
nomineret med den prestigefyldte EES-Award. Yderligere 
informationer findes i pressemeddelelsen. 

  

https://www.sma.de/newsroom/aktuelle-nachrichten/news-detail/news/3817-intersolar-2019-sma-energy-system-bietet-energieloesungen-fuer-alle-anforderungen.html
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 B3.130 

Under mottoet "Smart World of KOSTAL" viser vores 
partner fra Freiburg udover intelligente invertere og 
produkter til oplagring af solenergi også løsninger til smart 
home og e-mobilitet. Glæd dig til: 

• Udvidelsen af den prisvindende serie PLENTICORE 
plus hybrid inverter med en variant til den kommercielle 
sektor 

• KOSTAL Smart Energy Meter til optimal styring af 
husets forbrug 

• KOSTAL Solar app til holistisk systemovervågning via 
smartphone og tablet i et moderne, brugervenligt 
udseende 

• Reelle scenarier til opladning af e-biler og cloud-
løsninger, i samarbejde med en række partnere 

 
Den 15. maj 2019 fra kl. 18.00 inviterer KOSTAL til det 
traditionelle "Smart connections"-fest ved deres stand. 

 

B2.450 

Årets højdepunkter hos Delta Electronics omfatter: 

• Ny M125HV strenginverter til kommercielle eller 
industrielle anvendelser med en DC-
indgangsspænding på 1.500 V og graden af 
effektiviten på 99,2% 

• M70A (75 kVA), en lille, kompakt strenginverter med 6 
MPP-Trackere (enhver med 3 stikpar) til åbne rum og 
kommercielle taganlæg 

• Cloudbaseret overvågning af solcellesystemer via den 
nyligt lancerede MyDeltaSolar Cloud Monitoring 

• Enfaset strenginvertere H2.5, H3A, H4A, H5A Flex 
med revideret kompakt design, stærkt forbedret tæthed 
af ydelsen og en maksimal effektivitet på 98,3% 

• Comeback af ES30, det modulære 
energilagringssystem med 90 kWh 

 
Delta Electronics tilbyder derudover en interaktiv "Delta 
Smart City" tour. På en stor touchscreen kan man udforske 
en by med delta-løsninger. 

 
B3.110 

SolarEdge, en af verdens førende udbyder af intelligent 
energiteknologi, præsenterer følgende produkter og 
tjenester: 

• All-in-One-invertere: En enfaset inverter med HD-
Wave-teknologi, der styrer sol-, batteri- og 
husenergimanagement. 

• Trefase StorEdge-løsning til lavspænding: En trefaset 
inverter, der forbinder direkte til 48 volt batterier fra 
forskellige leverandører. 

• Invertere med højere ydeevne: En ny version af den 
120 kW trefaset inverter med synergiteknologi og en ny 
75 kW trefase inverter til endnu højere præstationer. 

• SolarEdge Smart Moduler: Formonteret med 
SolarEdge power optimizers til hurtigere installation, 
lettere bestilling og garantibehandling. 

 
I kategorien Smart Renewable Energy er SolarEdge i år 
nomineret til "Virtual Power Plants"-løsningen til  
Smarter E Award 2019. 
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B2.154 

Under mottoet "Sikker ind i fremtiden med Solar-Log ™" 
præsenterer Solar-Log flere gange om dagen ved deres 
stand de seneste udviklinger inden for software og 
hardware. Hertil gælder det nye energistyringssystem 
Solar-Log Base og som en online komponent, Solar-Log 
WEB Enerest ™ 4.0 til fleksibel, effektiv og intelligent 
styring, regulering og overvågning af solcelle-systemer. 
Sammen optimerer komponenterne ikke kun 
arbejdsgangene og fremskynder fejldiagnosen, men 
tilbyder også tilpassede funktioner til individuelle behov. 
Solar-Log er også nomineret til E Award 2019 i kategorien 
"Outstanding Projects". Yderligere beskrivelser findes i 
pressemeddelelsen fra vores partner. 

 
A3.620 

ALTEC viser pålidelige monteringsløsninger inden for 
solceller. Disse omfatter den nye korte bane ALTEC SD 
TRAFIX 5°, hvormed projekter på trapezformede tage 
realiseres billigt og med en lille materiel indsats. Derudover 
kan besøgende på ALTEC-cyklen udfordre deres lykke 
eller bevise deres viden. 

 
A3.540 

Producenten af monteringssystemer K2 møder op på 
Intersolar 2019 med følgende emner: 

• Udvidelser og nye funktionaliteter i 
planlægningsprogrammet "Base", bl.a. med hensyn 
til andre komponenter (f.eks. inverter) 

• Optimeringer til Dome V-systemerne 

• Premiere af S-Dome V med en opstilling på 15° 

• Ny funktioner af digital understøttelse via K2 app 

• Tilpasning af klemmesortimentet til 
solcellemodulernes størrelse 

Den 15. maj 2019 kl. 18.00 inviterer K2 til fest. 

 
B1.410 

(ees) 

Datterselskabet til den koreanske LG-koncern udvider sin 
batteriportefølje med RESU10M-batteriet. Dette har en 
brugbar kapacitet på 9,3 kWh. Derudover kan besøgende 
forvente informationer om RESU-serien fra høj- og 
lavspændingsbatterier samt de forskellige 
inverterkompatibiliteter. 

 

B1.420 
B1.520 

(ees) 

Vores partner for batterilagring viser hele sin serie af høj- 
og lavspændingsvariationer. Med dette dækker BYD alle 
applikationsområder fra den klassiske oplagringsløsning til 
privat ejendom til større kommerciel opbevaring. Fokus 
ligger på et batterilager til den kommercielle sektor. 
Derudover præsenterer BYD sit nye partnerprogram. 
Informationer omkring kompatibilitet med andre 
producenter af invertere samt tekniske opdateringer runder 
tilbuddet af. 

 

https://www.solar-log.com/press_release/press_releases_de_DE/Pressemeldung_SolarLog_Intersolar_2019_DE_Final.pdf?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=03-04-2019+Pressemeldung+zur+Intersolar+2019_DE&utm_content=Mailing_13349387

