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KIOTO - termék ismertetők 2016 

 Napelem teljesítményei 2016 

 Fejlesztések 2016 

 Cella technológiaI ÁTÁLLÁS nagyobb teljesítményre 

 Keret dizájnok egyesített optimalizálása 

 Cella ár alakulása 

 25 év szolár termékek gyártása St. Veit Ausztria városból 
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KIOTO - napelem áttekintő 2016 

POLI 
kristájlyos 
napelemek 

KPV PE 
NEC 

Pure 60* 

35mm 
keret 

40mm 
keret 

Smart 60 Power 60 Power 36 

MONO 

kristályos 

napelemek 

KPV ME  
NEC 

Smart 60 Power 60 

* Lásd a szerelési  matrixot 
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POLI 

36 Zeller 

150 Wp 

60 Zeller  

260 / 265 / 270 Wp 

280 Wp (PERC) 

Pure 

270 Wp 

Smart 

265 Wp 

MONO 

60 Zeller  

280 Wp   

290 / 300 Wp (PERC) 

Smart  

280 Wp 

KIOTO - teljesítmény kategóriák 2016 
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KIOTO – 2016 1. negyed évi fejlesztések  
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KIOTO - cella technológiai tovább fejlődések 

4BB ÁTÁLLÁS 

 
 

- Átállás a 3 busbar áram vezetésről a  

 4 busbar-os jobb vezetőképességű cellákra 

  

- Teljesítmény optimalizálás:  

 Pmpp – ugrás -> 5Wp-10Wp 

 

- Jobb optika a vékonyabb sávok által és a 

cella frontjának szimetrikusabb elosztása 
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KIOTO - a cella technológia tovább fejlődése 

PERC cellák 

 

- PERC (pörk) – nagyobb csúcs teljesítményű napelem technológia 

 

- optimálisabb hátoldali bevonat ugyan olyan front optika mellett 
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KIOTO napelem keretek dizájn egységesítése 

- 35mm és 40mm keretek dizájnjának egységesítet gyártása 

- sima borda nélküli oldal felületek, a sarok él lecsapott és gömbölyített  

- az él védő profil front oldali vízelvezetővel ellátott 
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KIOTO - 35mm/40mm keretek kétoldali ragasztóval 

- ELŐNYEI: 

- az anti-reflekciós szolár üvegen és hátlapfólián nincsen szennyeződés 

- a keret diagonális tűrés méretek határon belüli jobb megoldása 

- jobb optika kialakítása a keret nútban a napelem mindkét oldalán 
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KIOTO – a keretek optimalizálásai 

- Keretszélesség változtatás merevítő füllel 

- Teljesen zárt csavarozási csatorna profil 

- Azonos statikai értékek megmaradása 

- Sarkokban levegőztető + vízelvezetés 

40mm keret 35mm keret 

- Még jobb terhelési statikai érték 

- Hosszoldali alsó perem él erősítés 

- Rövid oldal azonos fül nélkül marad 

- Sarkokban levegőztető + vízelvezetés 
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KIOTO – napelem azonosító optimalizálása 

Előoldali vonalkód  

- Laminátumban integrált széria számkód általi 

egyszerűbb előoldali adat egyeztetés  

- Előoldalon egységesen jobbra lent elhelyezett 

 EAN 128 vonalkód  

 

 

 

 

Keretoldali vonalkód és QR-kód 

- Keretre is ragasztott szériaszám vonalkód 

- Azonnal látható, amikor a karton doboz fedelét felnyitják 

- Ezáltal a raktári logisztikai folyamatok leegyszerűsítve 

- Minden egyes napelem bevételezésre és kiadásra 

gyorsan és egyszerűen leolvasható 

- Vonalkód identikus az előoldali EAN128 vonalkóddal 
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KIOTO – minőségügyi fejlesztés 
Teljesen automatizált kötődoboz szigetelési ragasztás 

Sokkal tisztább és egyenletesebb megjelenés kitüremkedő gumók nélkül. 

Fehér szilikon piszkolódás a hátlapfólián nincsen, amely a fekete-fekete 

napelemen igen látható lenne. 
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KIOTO – dollár alapú cella ár kialakulása 
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KIOTO - 25 év szolár termék gyártás Sankt Veitban 
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KIOTO - 25 év szolár termék gyártás St. Veitban 
Reklámozás – aktivitási segédletek  

Kiállítótermi napelem tartóval + display:  

€ 220,-  (+Tablet € 200,-) 

Termékfüzet ügyfeleknek „NAP & VÍZ“ 24 oldalas 
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KIOTO – Magyarország legtöbb darab számmal 
rendelkező napeleme és egy-két 2015 projektjei 

   Sátoraljaújhely               Siófok                  Gyöngyös               Mencsehely 

         Visonta                  Debrecen               Lakitelek             Baktalórántháza 

       Budapest               Szombathely          Békéscsaba                Miskolc 
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Védjük meg hazánkat KIOTO napelemmel is. 
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„SZOLÁR ENERGIA  A HOLNAP VILÁGÁNAK”  


