
JA TIL SOLCELLER! 
8 x ja til WINAICO!
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Hvad enten det drejer sig om ydelse eller pålidelighed under virkelige forhold, fi nder man altid 
WINAICO-modulerne øverst på brancheeksperternes ranglister og i den absolutte top i test udført af 
uafhængige prøveanstalter. Det er der fl ere gode grunde til: Som den førende taiwanesiske producent 
af højtydende solcellemoduler og specialist i solcelleanlæg på verdensplan, lægger WINAICO vægt på 
100 % styret kvalitet gennem hele proceskæden lige fra materialeindkøb over produktion til drift og ved-
ligeholdelse ved specialiserede partnere.

JA TIL TOPPRÆSTATIONER –
BEKRÆFTET AF UAFHÆNGIGE PRØVEANSTALTER.

+  I PTC’s rangordning af 260-W-polymoduler indtog WINAICO i 2014 førstepladsen blandt 
mere end 14 000 moduler – foran førende mærker og underleverandører fra hele verden. 
PTC-rangordningen (Photovoltaic Utility Scale Application Testing Conditions) blev i sin tid 
indført af California Energy Commission til bedømmelse af ydelsen under virkelige forhold. 
Jo højere pointtal, desto mere produceret strøm i forhold til installeret effekt og dermed 
kortere tilbagebetalingstid.

+  Taiwans energistyrelse har tildelt WINAICOs modul WSP-M6 PERC udmærkelsen Taiwan 
Excellent PV Award som bedste solcellemodul med hensyn til sikkerhed, pålidelighed og 
virkningsgrad. Grundlaget for bedømmelsen var pålidelighedstest udført af den førende 
taiwanesiske prøveanstalt ITRI med udgangspunkt i det amerikanske National Renewable 
Energy Laboratorys (NREL) Qualifi cation Plus samt den ny standard IEC 62782, og de be-
kræftede den af WINAICO garanterede ydelse.

+  Deres overlegenhed selv ved ekstrem varme og tørhed med kraftige temperaturvariationer 
over døgnet, har WINAICOs moduler dokumenteret i Australien: I Desert Knowledge 
Australia Solar Centre opnåede WINAICOs krystallinske siliciummoduler en højere stan-
dardiseret døgneffekt end produkter fra andre anerkendte producenter og internationale 
markedsledere. I Desert Knowledge Australia Solar Centres forsøgsanlæg undersøges den 
virkelige ydelse af forskellige moduler. 
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Om Desert Knowledge Australia Solar Centre
Anlæggene, der er installeret i Alice Springs, simulerer kommerciel soludnyttelse under 
ørkenforhold. Her drives og analyseres solcelleanlæg under ekstremt tørre og varme virkelige 
forhold gennem lang tid, for at fastslå pålideligheden og ydelsen ved permanent drift.

Siden installationen af WINAICO-modulerne i 2012 har de udmærket sig ved det mindste 
ydelsestab ved internationale sammenligninger med andre førende solcellefabrikater. Selv 
midt ude i ørkenen beviser WINAICO-modulerne hver dag deres enorme pålidelighed.

Desert Knowledge Australia, den australske forbundsregering, delstatsregeringen i Northern Territory og CAT Projects 
projektledere påtager sig intet juridisk ansvar for de resultater og konklusioner, der fremkommer ved udnyttelse af data 
fra Desert Knowledge Australia Solar Centre eller i relation til disse.
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Standarder er indført for at blive overopfyldt. WINAICO-modulerne gennemgår alle relevante test og over-
opfylder i enhver henseende de krav, der eksisterer på markedet i dag. De i IEC-standarderne foreskrevne 
testmetoder simulerer en belastning over otte år, mens de testmetoder, der benyttes internt i WINAICOs 
testlaboratorier inddrager samtlige risici og belastninger for et modul gennem dets samlede levetid. Det har 
stor betydning i praksis: Modulerne er mærkbart mere robuste over for vind, vejr og andre belastninger.

JA TIL EN SIKKER INVESTERING TAKKET VÆRE OVERLEGEN KVA-
LITET – LANGT OVER STANDARDEN.

+  I temperaturvariationstesten udsættes modulerne for termiske spændin-
ger som følge af vekslende temperaturer. I denne test bliver de nedkølet fra 
+85 °C til –40 °C og derpå opvarmet igen til +85 °C.

+  I fugt-varme-testen undersøges modulernes bestandighed over for fugt og 
varme (+85 °C ved 85% luftfugtighed) gennem længere tid.

+  I den mekaniske belastningstest undersøges, hvor store påvirkninger i 
form af f.eks. snelast modulerne kan holde til. IEC-standarden foreskriver 
kun 5 400 Pa, mens WINAICO-modulerne kan belastes med op til 10 000 Pa 
svarende til ca. 1 020 kg/m².

+  I hagltesten bliver WINAICO-modulerne udsat for den firedobbelte kinetiske 
energi af den i IEC-standarden foreskrevne, hvilket de klarer uden problemer.

+  I den dynamiske belastningstest udsættes WINAICO-modulerne for skif-
tende tryk svarende til f.eks. vind- og stormstød, hvor de i denne ikke af IEC 
foreskrevne test skal holde til 1 000 cyklusser på hver 4 000 Pa.

+  Såkaldt potentialinduceret degradation (PID) kan i gængse solcelleanlæg 
forringe udbyttet med 20 % eller mere. Langtidstest viser, at denne effekt ved 
WINAICO er reduceret til et minimum.

+  Høje saltkoncentrationer i luften er aggressive miljøfaktorer, der kan 
forringe ydelsen af solcellemoduler. Certificeringen i henhold til IEC 61701 ga-
ranterer ligeledes en vedvarende høj virkningsgrad på steder med høj salt- og 
ammoniakkoncentration.

+  Ammoniakafgivelse fra dyrehold kan ligeledes fremskynde ældningen af 
solcellemoduler med mindsket energiudbytte til følge og dermed forringet 
forretning af investeringen. WINAICO-moduler testes for ammoniakbestan-
dighed for at udelukke denne risiko.
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Thermal Cycling (TC) 
Cyklusser mellem  
–40°C og +85°C

IEC-standard

WINAICO

Damp Heat (DH) Konstant  
+85 °C og 85 %  
relativ luftfugtighed

IEC-standard

WINAICO

Mekanisk  
belastning (ML)

IEC-standard

WINAICO

Hagl
IEC-standard

WINAICO

Dynamisk mekanisk  
belastning (DML)

IEC-standard

WINAICO

Potentiale induceret  
degradering (PID)

IEC-standard

WINAICO

SIKKER INVESTERING I SOLCELLEANLÆG

TC 200

3 gange så højt

DH 1000

3 gange så højt

10.000 Pa

35 mm hagl ved 98 km/h

4.000 Pa ved 1000 cyklusser

–1.000 V forspænding, 85°C, 85 % relativ luftfugtighed, 250 h

5400 Pa

25 mm hagl ved 83 km/h

Ikke IEC-standard

Ikke IEC-standard
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JA TIL 2 ÅRS GRATIS FORSIKRINGSDÆKNING – OG MULIGHED 
FOR AT FORLÆNGE FOR YDERLIGERE 8 ÅR.

+  Kaskoforsikring: Beskyttelse mod beskadigelse 
Beskytter mod samtlige opståede uforudsete beskadigelser eller ødelæggelser.

+  Driftsafbrydelsesforsikring: Beskyttelse mod mistet afregningstakst 
Erstatter mistet afregningstakst, hvis solcelleanlæggets tekniske produktionsevne falder ud  
eller forringes som følge af en skade eller betjeningsfejl.

+  Ydelsesnedsættelsesforsikring: Beskyttelse mod langsigtet forringet ydelse 
Træder i kraft, såfremt forringelsen af produktionsevnen vurderes at være på mindst 10 %.

+  Bygningsdækning: Beskyttelse i installationsfasen 
Forsikringen dækker samtlige potentielle skader allerede i installationsfasen,  
uanset om der er tale om tyveri, brand eller uvejr.

+  Og så er den nem at administrere 
Indgåelsen er hurtig og ukompliceret – forsikringsaftalen ophører automatisk ved dækningsperiodens udløb.

Eksklusive partnere er de førende internationale forsikringskoncerner ERGO og Willis Group Holdings plc.

En 3-i-1-forsikringspakke giver yderligere sikkerhed. Allerede ved købet af WINAICO-moduler medfølger 
der en gratis toårig forsikringsdækning gældende for hele solcelleanlægget. Investeringen er dækket mod 
alle tingsskader som f.eks. brand, naturfænomener som storm og hagl, tyveri, betjeningsfejl og dyrebid – 
oven i købet allerede i installationsfasen. Ved driftsafbrydelser erstattes desuden den mistede afreg-
ningstakst samt en eventuelt nedsat kapacitet. Forsikringen udløber automatisk efter 2 år men kan ved 
udløb forlænges med yderligere 8 år, således at den samlede forsikringsperiode bliver på 10 år.
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Klæbestrimler: fleksible pakninger.
Klæbestrimlen holder aluminiumrammen sammen med glasset. I modsætning til silikone-
pakninger er klæbestrimler yderst bestandige over for varme og UV-stråling samt kemiske 
påvirkninger, f.eks. fra ammoniak. Den klæbestrimmel, som WINAICO benytter, forsegler 
effektivt over for snavs og fugt, er yderst bestandig og udligner spændingsfrit aluminiums 
og glas’ forskellige varmeudvidelseskoefficienter. Resultatet: en pålidelig sammenføjning, der 
holder meget længe.

EVA-folie: pålidelig kontaktflade.
EVA-folier forbinder solcellerne med glasoverfladen og indkapsler modulet. Hvis de er af en 
dårlig kvalitet, kan de løsne sig og blive gullige. Den kvalitetsfolie, der anvendes af WINAI-
CO, sikrer den isolerende og beskyttende virkning i hele modulets levetid. Den øger Modu-
lets ydelse med 3% og sikrer en konstant energiproduktion.

JA TIL KOMPONENTER I ABSOLUT TOPKVALITET FOR  
SUPEREFFEKTIVE MODULER PÅ LANGT SIGT.

Solcellemodulerne udsættes i løbet af deres levetid på mere end 25 år for betydelige miljøpåvirkninger. 
Uanset om det hagler, sner eller er varmt: Solcellemoduler skal være i stand til vedvarende at levere topy-
delser. Her spiller brugen af kvalitetskomponenter en afgørende rolle. Hos WINAICO har fokus lige fra 
starten udelukkende været på vejrbestandige komponenter af høj kvalitet produceret af de førende aktø-
rer på markedet – det bedste af det bedste.

Glasset: måske det allerbedste argument.
WINAICO benytter udelukkende supertransmitterende frontglas, hvilket har direkte indfly-
delse på modulets ydelse og forrentning. Dertil kommer en antirefleksbelægning på glasset, 
der reducerer mængden af reflekteret lys og dermed øger den lysmængde, der absorberes 
af solcellerne, med 2,5%. Denne belægning bidrager til modulernes høje effektivitet og 
mekaniske stabilitet. Glasset beskytter desuden de bagvedliggende komponenter mod vind 
og vejr og andre eksterne påvirkninger.
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JA TIL FØRENDE TEKNOLOGI – 
FOR BANEBRYDENDE PRODUKTER.

Med WINAICO-moduler køber du produkter fra en producent, der er specialiseret inden for solcellemoduler 
i topkvalitet. Omfattende erfaring og bred viden fra halvlederindustrien parret med topmoderne produk-
tionsteknologi muliggør maksimal proceskontrol og fremragende kvalitet. Med HeatCap® har WINAICO 
således endnu engang videreudviklet sin teknologi og hævet overliggeren for branchen.

Silicium

Power-reflektor

Aluminiums-
belagt bagside

PERC-solcelle Standard-solcelle

Silicium

Aluminiums-
belagt bagside
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Fladledere: smartere transportnet.
WINAICO benytter stærkt reflekterende fladledere, så lys, der falder på strimlerne, absorberes 
af solcellerne ved total intern refleksion. Resultatet er 2,5 % større lysabsorption og dermed et 
effektivere modul. Jo flere fladledere der anbringes i cellen (f.eks. 3-eller 4-leders samleskinne), 
desto mere strøm er det muligt at indføde i strømkredsen uden tab.

PERC-teknologien:
PERC står for passivated emitter and rear cell, og de derved forbedrede temperatur- og lavly-
segenskaber øger virkningsgraden med op til 1 %.

HeatCap®-teknologien. 
De vigtigste årsager til mikrorevner er mekaniske og termiske belastninger. Omfanget af 
eventuel mikrorevnedannelse kan sjældent erkendes ved monteringen. Den faldende ydelse 
som følge af mikrorevner kan til gengæld mærkes over hele solcelleanlæggets levetid. 
WINAICOs interne test har vist, at HeatCap® ligefrem øger den mekaniske styrke af en 
monokrystallinsk silicium-solcelle med 14,23 % og af en polykrystallinsk silicium-solcelle med 
hele 18,12 %.
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Den tætte kontakt til mere end 2 000 installatører på verdensplan er vores grundlag for at holde føling med 
markedet og altid vide, hvad du og andre kunder har brug for. Siden 2008 betjener WINAICO sine kunder 
i efterhånden mere end 25 lande direkte. Det indebærer, at produkterne uden omsvøb via importører og 
grossister sendes direkte til WINAICOs lokale specialforhandlere med fuld sporbarhed og sikkerhed. Og så 
samarbejder WINAICO naturligvis kun med udvalgte erfarne virksomheder med den nødvendige efterud-
dannelse. Du kan også få gavn af WINAICOs mangeårige erfaring og lokale service ved at vælge blandt 
vores partnere i dit nærområde.

JA TIL ANSVARLIGHED OG ERFARING –  
SIKKERHED FOR VORES PARTNERE.

Storbritannien
Holland

Finland

Schweiz

Italien

Danmark

Norge
Sweden

Tyskland
Østrig

Polen
Japan

Taiwan (hovedsæde)

Australien

USA
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Bæredygtighed og skånsom omgang med ressourcerne genfindes ikke kun i WINAICOs pro-
dukter men i virksomheden som helhed. Således samarbejder vi med genbrugsvirksomheder 
om at sikre, at de værdifulde materialer, der findes i produkterne, bliver genanvendt i størst 
mulig udstrækning, således at vi opfylder WEEE-direktivet (Waste of Electrical and Electronic 
Equipment implementeret i Danmark ved Elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Vores miljøledel-
sessystem er ISO 14001-certificeret. Når du vælger WINAICO, træffer du et aktivt valg i retning 
af klima- og miljøbeskyttelse! 

Virksomhedens store succes havde ikke kunnet lade sig gøre uden pålidelige, engagerede 
medarbejdere. Arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed har derfor højeste prioritet hos WINAICO. 
Den internationale standard OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Seri-
es) benyttes i mere end 80 lande verden over og er på den måde det mest udbredte arbejds-
miljøledelsessystem. WINAICOs moderselskab Win Win Precision Technology Co. Ltd. var én af 
de første virksomheder i Solcellebranchen, der blev certificeret efter OHSAS 18001:2007.

JA TIL BÆREDYGTIGHED SOM FREMTIDSSIKRET  
FORRETNINGSMODEL FOR BÅDE PRODUKTER OG PROCESSER.

Ved at vælge moduler fra WINAICO tager du et syvmileskridt i retning af en fremtid uden fossil energi med 
bæredygtig, decentral energiproduktion. Vores produkter er til gavn for miljøet, idet de med minimal ind-
sats af ressourcer fremstiller ren elektricitet. Det gælder ikke mindst i forbindelse med moderne akkumu-
latorer og elbiler, der øger egenudnyttelsesgraden af den producerede solcelleelektricitet betragteligt. Den 
store ydelse og lange levetid giver vores solcellemoduler en fornem samlet energibalance. 
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JA TIL FLERE SOLCELLER – 
JA TIL ØGET UAFHÆNGIGHED.

Et solcellemoduls kvalitet og effektivitet kan ikke bedømmes ud fra et datablad alene men må nødvendigvis 
bygge på, hvordan modulet fungerer i praksis, når det år efter år producerer elektricitet i rigelige mængder. 
Det dokumenter adskillige tusind WINAICO-referenceprojekter til fulde. Ved at vælge vores kvalitetsmo-
duler, tager du også et syvmileskridt i retning af en energiforsyning på forkant med udviklingen. Kun ved 
at fremstille sin egen elektricitet og forbruge den selv gør man sig uafhængig af energiprisudviklingen og 
mindsker sin elektricitetsregning, uanset om der er tale om industri, kontor eller privat brug.
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WINAICO er et varemærke tilhørende Win Win Precision Technology Co., Ltd.  
 
4F., No. 180, Sec. 2, Gongdao 5th Rd., East Dist., Hsinchu City 300, Taiwan R.O.C.
Tel + 886 3 568 8699  ·  Fax + 886 3 568 8580  ·  www.wwpt.com.tw  ·  www.winaico.com

TJEKLISTE: SÅDAN OPNÅR DU DET  
BEDST MULIGE SOLCELLEANLÆG! 

Generelt skal du ved købsbeslutningen være opmærksom på følgende punkter:

+  Bed om at se garantier og certifikater.

+  Bed om at få forevist vareprøver for at danne dig et indtryk af produktionskvaliteten.

+  Spørg efter referenceanlæg i nærheden af, hvor du bor.

+  Bed om at se ydelsesdata for eksisterende anlæg.

+  Bed om at få udarbejdet og gennemgået en rentabilitetsberegning.

+  Bed om oplysninger om komponenternes oprindelse.

+  Er producenten til at komme i kontakt i tilfælde af reklamationer?

+   Fremskaf oplysninger om andres erfaringer med de af installatøren  
opsatte solenergianlæg.

WINAICO hjælper dig med dit solcelleanlæg fra start til slut. Kontakt os!

Prisen for et solcelleanlæg har naturligvis stor betydning for købsbeslut-
ningen, men den må aldrig være udslagsgivende. Ved en økonomisk 
levetid på mindst 25  år har kvaliteten af komponenterne og installations-
arbejderne utrolig meget at sige.
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Din lokale partner 


