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SHARP Energy Solutions

Jūsų patikimas saulės 
energetikos partneris
Pažangiausi produktai užtikrintam konkurenciniam pranašumui.
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Pripažintas vardas, dirbantis Jums
Daugiau nei 100 metų istorijos ir šeši dešimtmečiai saulės energetikos srityje.

metų patirtis 
saulės 

energetikos 
rinkoje

„Bloomberg” 
reitingas

Tier 1

Saugi investicija jūsų klientams
Būdami korporacijos, kuri dirba plačioje elektroninių prietaisų rinkoje, dalis, 
mes galime džiaugtis patikimu finansiniu užnugariu savo saulės energetikos 
verslui, kurį patvirtina ir „Bloomberg” Tier 1 reitingas. Todėl, skirtingai nei 
kiti saulės elektrinių gamintojai, esame tikri, kad atlaikysime visus saulės 
energetikos rinkos svyravimus. Drąsiai sakome visiems savo klientams ir par-
tneriams: kartu dirbsime ilgus metus.

Ilgametės partnerystės remiasi pasitikėji-
mu, tvirtais įsipareigojimais ir sąžiningu-
mu. 1990-taisiais, kai mūsų konkurentai 
dar tik žengė pirmuosius žingsnius 
rinkoje, SHARP savo užnugaryje jau turėjo 
40 metų patirtį įvairiose saulės modulių 
panaudojimo srityse. Didžiuojamės savo 
istorija ir daugybe sėkmingų SHARP sau-
lės jėgainių projektų visame pasaulyje.

Ilgametės patirties rinkoje 
privalumai
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Pardavimų apimčių palyginimas su pagrindiniais konkurentais 
 (tik FV modulių gamybos kompanijomis) 2019 metais.
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PV competitors
starting from 1997
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1912 
įkuriama 
SHARP

1953 
masinė 
televizorių 
gamyba

1959 
saulės 
elementų 
kūrimo 
pradžia

1970 
kosmose 
naudojamų FV 
elementų gamy-
bos pradžia

1976 
pirmieji 
skaičiuotuvai 
su saulės 
elementais

2000 
pirmaujantis 
saulės foto 
elementų gamin-
tojas pasaulyje

2018 
48 celės: Back-
Contact: 20%

2020 
pirmieji pusinių 
monokristalinių foto 
elementų FV moduliai

Kitų saulės modulių gamintojų atėjimas į rinką
Nuo 1997 metų
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Daugiau informacijos
Visų modulių duomenis bei 
sertifikatus rasite 
www.sharp.co.uk/solar-panels

Naujos galimybės jūsų verslui 
kiekviename segmente
Monokristalinių pusinių celių PERC moduliai

Sprendimas 
projektams

Didelio 
našumo

Dizaino 
sprendimas

Galia 445 W 370 W 360 W

Modelis NU-JD445 NU-JC370 NU-JC360B

Magistra-
lės 9 BB (apvalios juostos) 9 BB (apvalios juostos) 9 BB (apvalios juostos)

Plokštelių 
tipas M6 M6 M6

Modulio 
efektyvu-
mas

20,1 % 20 % 19,5 %

Sistemos 
įtampa 1500 V 1000 V 1000 V

Dydis 2108 × 1048 × 35 mm 1765 x 1048 x 35 mm 1765 x 1048 x 35 mm

Svoris 25,0 kg 21,0 kg 21,0 kg

Ant 
padėklo 31 vnt. 31 vnt. 31 vnt.

Sunkveži-
myje 
(40 pėdų)

682 vnt. 806 vnt. 806 vnt.

 
144 
celių

120 
celių

120 
celių
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„Mūsų partnerystę su SHARP klientų aptar-
navimo skyriumi geriausiai iliustruoja tai, 
kiek problemų turėjome su jų produkcija per 
pastaruosius 18 metų: NEI VIENOS! Skamba 
fantastiškai, bet tokia yra tiesa.” 
Christos Pronios
Eurosol 

5 % daugiau nei 5 W
SHARP yra vienintelis gamintojas, kurio 
produktai generuoja iki 5 % daugiau en-
ergijos nei nurodoma specifikacijoje. Kitų 
gamintojų nuokrypis yra 0/5 W.

Didžiausio našumo pusinių elementų FV moduliai 
Vienas didžiausių pusinių elementų modulių privalumų naudotojams yra 2-3 % 
didesnis modulio efektyvumas ir didesnis bendrasis našumas. Pusinių elementų 
modulis nuo standartinio skiriasi tuo, kad elementai  yra padalijami į dvi lygias 
dalis, o patys moduliai suskirstomi į viršutinę bei apatinę dalis, kuriose atitinkamai 
išdėstomi pusiniai elementai.

Padalijant celes į dvi dalis, vienai daliai tekanti energija sumažėja perpus, todėl 
varžos nuostoliai celei bei moduliui sumažėja iki ketvirčio. Taip pat perpus 
sumažėjusi srovė gali žymiai sumažinti temperatūrą elemente, tuo pačiu 
sumažindama karštųjų taškų poveikio riziką. Trys mažos jungiamosios dėžutės, 
kurių kiekvienoje yra tik vienas šuntuojantis diodas, perduoda mažiau šilumos 
žemiau esančioms celėms. Visa tai ne tik padidina sistemos ilgaamžiškumą, bet 
ir bendrą našumą. Padalintame modulyje srovės kelias sutrumpėja pusiau, taip 
dar labiau mažindamas varžos nuostolius. Tai itin naudinga montuojant modulius 
vertikaliai ten, kur būna šešėlių. Pavyzdžiui, jei apatinė modulio dalis uždengiama 
šešėlio, sistema vis tiek gali sukurti 50 % galios vien viršutine modulio dalimi. Tokioje 
situacijoje įprastas modulis iškart visas atsijungtų. Tai labai aktualu, kai šešėlis slenka 
ant eilėmis įrengtų modulių parkuose arba ant šlaitinio stogo. Dėl šio darbo principo 
pusiniai elementai gali pasiekti didesnę galios klasę bei aukštesnį bendrą našumą.

Investicijos, kurios atsiperka 
greičiau

Suprojektuota pasiekti žemas LCOE
Mūsų monokristaliniai foto elementai yra 
optimizuoti, kad pasiektų žemas LCOE 
(lyginamąsias elektros energijos gamybos 
sąnaudas), kad jūsų investicijos atsipirki-
mas būtų kuo spartesnis. Foto elementų 
pasirinkimas įtakoja LCOE trejopai.

Didesnis

patikimumas 

Didelis generuojamos

energijos efektyvumas 

Mažesnės
sistemų derinimo 
ir kapitalo išlaidos 

MAŽOS
LCOE

Registruokitės čia!
www.sharp.eu/solar-newsletter

Gaukite naujienas pirmieji
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Išskirtinis juodas dizainas
Dizainas vertinantiems stilių

Visiškai juodi monokristaliniai moduliai juodais rėmeliais bei 
juoda galine dalimi išsiskiria vientisu dizainu, išryškinančiu 
projekto stilių.

generuojamos energijos efektyvumo garantijaprodukto garantija

Įrodyta kokybė
Produktai išbandyti sudėtingiausiomis sąlygomis

Mūsų išsamūs testai sukurti remiantis ilgamete patirtimi ir yra iki 
penkių kartų griežtesni nei IEC standartų reikalavimai. Žino-
dami dažniausiai pasitaikančias problemas, galime išbandyti 
naujas medžiagas bei užtikrinti aukščiausią modulių kokybę. 
Nuo atitikties tarptautiniams standartams iki tvaraus veiki-
mo ekstremaliomis sąlygomis: mūsų FV moduliai išbandyti, 
sertifikuoti ir apdovanoti daugybės nepriklausomų vertintojų. 
Daugiau informacijos apie konkrečių modulių sertifikatus rasite 
jų specifikacijoje.

Geriausia garantija
Garantinį laikotarpį pradėsime skaičiuoti tik nuo produkto 
perdavimo naudotojui

SHARP suteikia 15 metų ES produkto garantiją ir 25 metų 
generuojamos energijos efektyvumo garantiją, kurią prade-
dame skaičiuoti tik nuo tos dienos, kai produktas atkeliauja pas 
galutinį naudotoją. Visos klientų garantijos yra valdomos mūsų 
būstinėje Hamburge.

METŲ METŲ

25 metų0 5 10 15 20

Geriausia generuojamos energijos efektyvumo garantija 
Garantuojamas mažiausiai 98 % generuojamos energijos 
efektyvumas pirmaisiais metais ir mažiausiai 85 % po 25 metų. 
Daugiausiai 0,54 % metinis pablogėjimas po pirmųjų metų.

Taikoma NU-JC360B, NU-JC370 ir NU-JD445 serijoms, mon-
tuojamoms ES ir kitose sąraše esančiose šalyse. Prieš įsigyjant, 
prašome pasitikrinti garantijos sąlygas savo gyvenamojoje 
vietoje. 

98%

85%

Amonio bandymas 
(IEC62716)

Druskos miglos 
bandymas 
(IEC61701)

Atsparumas 
PID efektui

(IEC TS62804)

Išbandyta  
ir sertifikuota 

Joint Forces 
for Solar

5400 Pa 
bandomoji sniego 

apkrova
(IEC 61215)

Smėlio / dulkių 
bandymas 
(IEC60068)
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Saulės energijos irigaciniai projektai

Automobilių stovėjimo aikštelės su sau-
lės jėgainėmis

Individualūs ir daugiabučiai namai

Didelės apimties projektai

Elektrinės atšiauriomis sąlygomis (daug 
sniego ir iki -15 °C)

SHARP FV produktai yra montuojami visame pasaulyje. Nuo 
kalnų iki dykumų, nuo stingdančio šalčio iki drėgmės ir karščio – 
mūsų FV moduliai įrodė savo tvirtumą bei patikimumą kurdami 
geresnę energetikos sektoriaus ateitį bet kokiomis sąlygomis.

Galite pasikliauti daugiau nei 
50 milijonų SHARP modulių 
visame pasaulyje
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Sekite naujienas!
@SHARPSolarEMEA

Projektai kalnuose  (stiprūs vėjai)

Pramoniniai projektai

Jėgainės pajūryje 

Moduliai dykumose (iki 50 °C) 

Peržiūrėkite atvejų 
tyrimus! 
www.sharp.co.uk/solar-references
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SHARP Electronics GmbH
Nagelsweg 33 – 35 
20097 Hamburg, Vokietija
T: +49 (0) 40 / 2376-2436
E: SolarInfo.Europe@sharp.eu
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Aldo Enerji
Akin Yalçin, Turkija

„Visi moduliai buvo pristatyti laiku, todėl galėjome laikytis savo 
grafiko, kuris itin svarbus montuojant
43 000 modulių. Be to, SHARP moduliai viršijo mūsų lūkesčius savo 
kokybe bei patvarumu. Ir, žinoma – aukštu našumu.” 

Josef Wilken
W.N. Solarsysteme, Vokietija

„Jau trejus metus sėkmingai dirbame su SHARP. Ypač 
džiaugiamės gyvu aptarnavimu, patikimumu ir maloniu ben-
dravimu.”

Joan Grifé Singla
Seine Tech, Ispanija

„Jau įgyvendinome daugiau nei 70 projektų, 
kuriuose naudojame SHARP modulius. Visuomet 
esame užtikrinti jų patikimumu bei kokybe.” 

Sándor Harcsa-Pintér
3comm, Vengrija

„SHARP moduliai įrodė savo patikimumą, taip pat – puikų 
kainos ir kokybės santykį. Per kone septynerius partnerystės 
metus, SHARP visuomet buvo patikimi bei paslaugūs partneriai. 
Džiaugiamės dirbdami kartu.”

Antti Kostainen
PlayGreen, Suomija

„Pasirinkome SHARP dėl kokybiškų produktų, aukšto našumo 
ir suteikiamos garantijos. Suomijoje, kur ganėtinai atšiaurios 
oro sąlygos, SHARP užtikrina didžiausią našumą lyginant su bet 
kuriais kitais produktais.”

Mūsų klientų atsiliepimai:

Susipažinkime!
Susisiekite su mūsų komanda
www.sharp.co.uk/solar-team

Profesionalus aptarnavimas Europoje
Jau daugiau nei 20 metų mūsų saulės energijos, pardavimų 
bei aptarnavimo komandos dirba Hamburge, Vokietijoje. Čia 
įsikūrėme tam, kad būtume arčiau savo klientų ir partnerių bei 
visus produktus galėtume jums pristatyti kuo greičiau.

Mes pasiruošę jums padėti  
– susisiekite


