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DMEGC Solar Energy
Zonnepanelen zijn inmiddels niet meer weg te denken uit onze omgeving, en onmisbaar geworden voor een
steeds groter deel van onze energievoorziening. Het dringt bij steeds meer mensen, organisaties en overheden
door dat de transitie naar duurzame en niet vervuilende energieopwekking niet alleen wenselijk maar pure
noodzaak is.
Door de dalende prijs van zonnecellen en -panelen, en de stijgende kosten van fossiele brandstoffen,
wordt het punt dat een zonnepaneel zichzelf heeft terug verdiend, steeds eerder bereikt.
Voor het opwekken van elektrische energie uit zonlicht zijn zonnecellen nodig, meestal
gemaakt uit silicium. DMEGC Solar maakt deze cellen zelf, zowel voor andere fabrikanten
als voor de eigen zonnepanelen. Met als voordeel dat we de kwaliteit van de gehele productielijn kunnen monitoren, borgen en optimaliseren.
En hoe beter de kwaliteit, hoe langer het paneel mee gaat. En hoe langer het paneel mee gaat hoe beter
dit is voor het milieu en voor degene die in het paneel geïnvesteerd heeft.
Bij DMEGC Solar Energy wordt ook veel energie gestoken in innovatie. Zo zijn we recentelijk op de
markt gekomen met dubbelglas panelen met een langere levensduur. En als resultaat van onze voortdurende zoektocht naar efficiëntieoptimalisatie, introduceren we panelen waarbij de cellen in tweeën zijn

pagina19).
19).
gesneden in in twee paralelle groepen zijn geschakeld (zie
(zie pagina

DMEGC zonnepanelen op het dak van Sport- en Belevingscentrum De Scheg in Deventer

DMEGC Magnetics Co.,Ltd
DMEGC Solar Energy is opgericht in 2009, als nieuwe divisie van het al decennia bestaande DMEGC
Magnetics. Ruim negentien duizend employees produceren magneten die wereldwijd gebruikt worden door fabrikanten van huishoudelijke apparaten, de automotive industrie en producenten van ICT
hardware. Als u in het bezit bent van een product van Philips, Bosch, Samsung, LG, Sony, HP, Siemens,
Renault of General Motors, dan is de kans groot dat daar een magneet van DMEGC in verwerkt is.
Hengdian Group
DMEGC Magnetics is weer onderdeel van
het nog omvangrijker Hengdian concern,
één van de grootste private ondernemingen
in China. Naast de fabricage van magneten
en zonne-energie producten heeft het concern o.a. activiteiten in de chemie, elektronica, farmacie, toerisme en entertainment.

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone,
Dongyang City, Zhejiang Province, China

www.dmegcsolar.com
| www.dmegc.com.cn
www.dmegcsolar.com | www.dmegc.com.cn
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H e t b e g on me t c e lle n
DMEGC Solar Energy begon in 2009 met
de productie van ingots, wafers, monoen polykristallijne zonnecellen.
De jaarlijkse productie is uitgegroeid tot
meer dan 1.6 GW.

ingot

wafer

De fabricage van onze cellen uit hoge
kwaliteits silicium wafers voldoet aan
ISO9001 en ISO14001 normering en wordt
gecontroleerd met TQC & SPC systemen.
De interne productie van zonnecellen is
onderdeel geworden van een verticaal
geïntegreerd business model, met een
consistente kwaliteiscontrole bij alle
onderdelen van het productieproces.

Klik hier voor
alle datasheets
en certificaten

6

Illustratie van polykristallijne cellen met 3, 4 en 5 busbars

Illustratie van monokristallijne cellen met 3, 4 en 5 busbars

7

La ngere levensduur
met du bbel glas
Alle zonnepanelen hebben een glas-

D MG300M6-60XT Download

plaat aan de voorzijde, om de zonnecel-

dubbelglas frameloos paneel met
PERC cellen en transparant EVA

len tegen weersinvloeden te beschermen.
Maar door ook een glasplaat aan de
achterzijde aan te brengen, in plaats
van een folie of backsheet, wordt de
levensduur van het paneel aanzienlijk

Pm: 300 Wp
Imp: 9.21 Amp
Vmp: 32.61 Volt
Isc: 9.69 Amp
Voc: 39.80 Volt
Efficiency: 18.24 %

Klik hier voor
alle datasheets
en certificaten

verlengd.

D MG285M6-60BT

Download

dubbelglas paneel met M2 cellen,
transparant EVA en zwart frame
Pm: 285 Wp
Imp: 8.94 Amp
Vmp: 31.90 Volt
Isc: 9.39 Amp
Voc: 39.10 Volt
Efficiency: 17.16 %

D MG300M6-60BT

dubbelglas paneel met M2 cellen, wit EVA
en zilver frame. Zwart frame optioneel
Pm: 285 Wp
Imp: 8.94 Amp
Vmp: 31.90 Volt
Isc: 9.39 Amp
Voc: 39.10 Volt
Efficiency: 17.16 %

Download

dubbelglas paneel met PERC cellen,
transparant EVA en zwart frame
Pm: 300 Wp
Imp: 9.21 Amp
Vmp: 32.61 Volt
Isc: 9.69 Amp
Voc: 39.80 Volt
Efficiency: 18.06 %

8

DMG285M6- 60SW Download

Dubbelglas panelen zijn ook verkrijgbaar in ‘frameless’ uitvoering. Zie ook ‘Specials’.
de ‘Specials’ op pagina 20.

DMG305M6- 60SW Download
dubbelglas paneel met PERC cellen, wit EVA
en zilver frame. Zwart frame optioneel
Pm: 305 Wp
Imp: 9.30 Amp
Vmp: 32.82 Volt
Isc: 9.79 Amp
Voc: 39.96 Volt
Efficiency: 18.37 %

Klik
hierspecificaties
voor overigeen
specificaties
afmetingen.
Overige
afmetingenen
vindt
u pagina 16 en 17.

9

Monok ri st a l l ij ne p a ne l e n me t b a c ks he e t

Klik hier voor
alle datasheets
en certificaten

D M290-M156-60 Download
paneel met M2 cellen, witte back
sheet en zilver frame
Pm: 290 Wp
Imp: 9.02 Amp
Vmp: 32.20 Volt
Isc: 9.46 Amp
Voc: 39.31 Volt
Efficiency: 17.72 %

D M305-M156-60 Download
paneel met PERC cellen, witte
backsheet en zilver frame
Pm: 305 Wp
Imp: 9.31 Amp
Vmp: 32.82 Volt
Isc: 9.79 Amp
Voc: 40.06 Volt
Efficiency: 18.63 %

M a g he t w a t me e r
zijn ?
De power optimizer van SolarEdge is een a DC/
DC omvormer die door DMEC Solar optioneel*
geïntegreerd wordt in plaats van de standaard
junction box. De SolarEdge power optimizers
verhogen de energie-output van PV-systemen
doordat ze voortdurend het Maximum Power
Point (MPP) van elk paneel afzonderlijk volgen. Bovendien bewaken
de power optimizers de prestaties van elk paneel en communiceren
ze de prestatiegegevens naar het SolarEdge monitoring platform voor
verbeterd, kosteneffectief onderhoud op paneelniveau. Elke power
optimizer is uitgerust met het unieke SafeDC™-mechanisme dat
automatisch de DC-spanning van het paneel naar een lager niveau
schakelt wanneer de omvormer of het netvermogen wordt afgesloten.
Dankzij Maximum Power Point Tracking (MPPT) per paneel is flexibel installatie-ontwerp mogelijk met meerdere oriëntaties, hellingshoeken en paneelsoorten in dezelfde string. SolarEdge power optimizers in combinatie met SolarEdge omvormers behouden automatisch
een vaste stringspanning hetgeen installateurs nog meer flexibiliteit
biedt met langere strings en strings van verschillende lengtes teneinde optimale PV-systemen te ontwerpen.

D M 3 4 5 - M 1 5 6 -7 2 Download
paneel met M2 cellen, witte back
sheet en zilver frame
Pm: 345 Wp
Imp: 9.00 Amp
Vmp: 38.89 Volt
Isc: 9.44 Amp
Voc: 47.33 Volt
Efficiency: 17.78 %

D M 3 6 5 - M 1 5 6 -7 2 Download
paneel met PERC cellen, witte
backsheet en zilver frame
Pm: 365 Wp
Imp: 9.27 Amp
Vmp: 39.39 Volt
Isc: 9.75 Amp
Voc: 47.90 Volt
Efficiency: 18.81 %
10

* In dehier
tabellen
pagwelke
16 zietpanelen
u welkemet
panelen
met Edge
een Solar
Edge optimizer
kunnen worden.
Klik
om teop
zien
een Solar
optimizer
uitgevoerduitgevoerd
kunnen worden.
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St ijl vol zw a r t
Door de stijlvolle en sobere uitstraling van de panelen in onze ‘Black Series’
zijn deze bij uitstek geschikt voor toepassing op daken die in het zicht liggen.

DM285- M156- 60BK

Download

paneel met M2 cellen, zwarte
backs heet en zwart frame
Pm: 285 Wp
Imp: 8.94 Amp
Vmp: 31.90 Volt
Isc: 9.39 Amp
Voc: 39.10 Volt
Efficiency: 17.41%

DM300- M156- 60BK Download
paneel met PERC cellen, zwarte
backsheet en zwart frame
Pm: 300 Wp
Imp: 9.21 Amp
Vmp: 32.61 Volt
Isc: 9.69 Amp
Voc: 39.80 Volt
Efficiency: 18.33%

Klik hier voor
alle datasheets
en certificaten

I P67 Ju n ction b ox
Door een uithardende siliconen
vulling is dit aansluitkastje voor
de lange termijn gegarandeerd
waterdicht, en voldoet daarmee
aan de IP67 norm.
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Polykri s t a lli jne pa ne l en

Een goede keus voor uw project
Ook verkrijgbaar in dubbelglas uitvoering

D M325-P 156-72 Download
paneel met polykristallijne cellen,
witte backsheet en zilver frame
Pm: 325 Wp
Imp: 8.79 Amp
Vmp: 37.03 Volt
Isc: 9.23 Amp
Voc: 46.00 Volt
Efficiency: 16.75 %

Klik hier voor
alle datasheets
en certificaten

D M 2 7 0 - P1 5 6 -6 0 Download
paneel met polykristallijne cellen,
witte backsheet en zilver frame
Pm: 270 Wp
Imp: 8.74 Amp
Vmp: 30.89 Volt
Isc: 9.21 Amp
Voc: 38.41 Volt
Efficiency: 16.50 %

D M 2 7 5 - P1 5 6 -6 0 Download
paneel met polykristallijne cellen,
witte backsheet en zilver frame
Pm: 275 Wp
Imp: 8.85 Amp
Vmp: 31.08 Volt
Isc: 9.30 Amp
Voc: 38.59 Volt
Efficiency: 16.80 %
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Other
Klik hier
specifications,
voor overigediagrams
specificaties
andendimensions
en
afmetingen.
can be
found
here
Overige
specificaties,
afmetingen
grafieken
vindt
u op
de volgende
pagina’s.
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Tec h ni c al d ata

Afmetingen en montage details

Monochrystalline
Monokristallijne
panelen
panels

DMG290>305M6-60

DM280>300-M156-60
DM280>305-M156-60

DM275>300-M156-60BK

DM335>365-M156-72

cells ++arangement
cellen
indeling

60 (6 x 10)

60 (6 x 10)

60 (6 x 10)

72 (6 x 12)

dimensions HxB
afmetingen
LxW

1676 x 998

1650 x 992

1650 x 992

1956 x 992

40/35

45

19/18.2

23

glass thickness
glasdikte
(mm) (mm)

2 x 2 mm of
or 2 x 2.5mm

3.2

3.2

3.2

junction box

IP67

IP67

IP67

IP67

cable length
kabellengte

2 x 1,000 mm

2 x 1,000 mm

2 x 1,000 mm

2 x 1,000 mm

cable diameter
diameter

4 mm2

4 mm2

4 mm2

4 mm2

connector

MC4 compatible

MC4 compatible

MC4 compatible

-40 to +85 ˚C

-40 to +85 ˚C

-40 to +85 ˚C

fire class rating
brandklasse

A

C

C

C

snow load
sneeuw
belasting

max. 5400 Pa

max. 5400 Pa

max. 5400 Pa

max. 5400 Pa

wind belasting
load

max. 2400 Pa

max. 2400 Pa

max. 2400 Pa

max. 2400 Pa

max. voltage (IEC)

1000/1500 *

1000

1000

1000

busbars

4/5

4/5

4/5

4/5

output tolerantie
tolerance

0 - 3%

0 - 3%

0 - 3%

0 - 3%

Solar Edge optimizer

optional
optioneel

optional
optioneel

optional
optioneel

–

1650 mm

MC4 compatible

operating temperature -40 to +85 ˚C
werktemperatuur

16 x
drainage
opening

250 mm 158 mm

40/35
19/18.2

998 mm
948 mm

992 mm
942 mm

1.676 mm

40
23.1/24.3

60 cels dubbel glas paneel

250 mm 145 mm

frame dikte
height(mm)
(mm)
weight (kg)
gewicht
(kg)

60 cels paneel

aardaansluiting

16 x
drainage
opening

aardaansluiting
-

+
8 x bevestigingsgaten 14 x 9 mm

+
8 x bevestigingsgaten 14 x 9 mm

* 1000V met SolarEdge junction box en 1500 met split version junction box

Polycrystalline
Polykristallijne
panelen
panels

DM265>270-P156-60
DM265>275-P156-60

DM310>325-P156-72
DM315>325-P156-72

cells ++arangement
cellen
indeling

60 (6 x 10)

72 (6 x 12)

dimensions HxB
afmetingen
LxW

1650 x 992

1956 x 992

glass thickness
glasdikte
(mm) (mm)

3.2

4

992 mm
942 mm

junction box

IP67

IP67

cable length
kabellengte

2 x 1.000 mm

2 x 1.000 mm

cable diameter
diameter

4 mm

4 mm

connector

MC4 compatible

2

2

MC4 compatible

operating temperature -40 to +85 ˚C
werktemperatuur

-40 to +85 ˚C

fire class rating
brandklasse

C

C

snow load
sneeuw
belasting

max. 5400 Pa

max. 5400 Pa

wind belasting
load

max. 2400 Pa

max. 2400 Pa

max. voltage (IEC)

1000

1000

busbars

4/5

4/5

output tolerantie
tolerance

0 - 3%

0 - 3%

Solar Edge optimizer

optional
optioneel

–

16 x
drainage
opening

298 mm

45
26

Lineair gegarandeerde output van
panelen met een backsheet

Bij de produktie van deze
brochure
zijn de
Voor
de meest
op
datbrochure
momentzijn
bekende
waarden
gebruikt.
deze
actuele
data:
Voor
waarden download u de
de op de
datactuele
moment
Klik hier voor
relevante
datasheets: dmegc.solar/nl
bekende waarden
alle datasheets
en certificaten
gebruikt.

250 mm

40/35
19/18.2

97%
90%
80%
1

5

10

15

20

1956 mm

frame dikte
height(mm)
(mm)
weight (kg)
gewicht
(kg)

72 cels paneel

25 yr

aardaansluiting
+

Lineair gegarandeerde output van
panelen met dubbel glas
97%
90%

8 x bevestigingsgaten 14 x 9 mm

80%
Aan de in deze brochure vermelde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
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1

5

10

15

20

25

30 yr
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I n novatie
e n k wa l iteit

Halve cel technologie

DMG315M 6 - 1 2 0 Download
paneel met halve PERC cellen,
witte backsheet en zilver frame

Voor deze series panelen zijn de cellen in tweeën gesneden, waarmee de interne weerstand is
verminderd en het recepterend oppervlak beter
wordt benut. De halve cellen zijn over twee paralel
geschakelde groepen verdeeld.

Pm: 315 Wp
Imp: 9.27 Amp
Vmp: 34.02 Volt
Isc: 9.70 Amp
Voc: 40.73 Volt
Efficiency: 18.96%

DMAAHI601172AA00001

DMAAHD601172AA00001

DMHBBI601172AA00001

Bij DMEGC Solar Energy wordt continu gewerkt aan optimalisatie van de fabricageprocessen en de
ontwikkeling van nieuwe produkten. De materialen en onderdelen in onze producten voldoen aan de
hoogste kwaliteitsnormen.
Onze panelen worden geproduceerd in een ISO9001 / ISO14001 gecertificeerde omgeving volgens internationale IEC 61215 en IEC 61370 standaarden, gebruikmakend van TQC & SPC kwaliteitsinspecties.
Elk paneel dat onze fabriek verlaat heeft een uitgebreide reeks tests op het gebied van veiligheid en
betrouwbaarheid ondergaan, resulterend in een optimaal werkend en duurzaam produkt.
De opbrengst van DMEGC Solar cellen en panelen is in lijn met de maximale waarden binnen de
PV-industrie. Inmiddels is module-efficiëntie toegenomen tot 18,96 % en de cel-efficiëntie tot 21,5 %.

DMG285P6- 120 Download
DMG310M6- 120 Download
paneel met halve PERC cellen,
transparant EVA en zwart frame

18

Pm: 310 Wp
Imp: 9.21 Amp
Vmp: 33.69 Volt
Isc: 9.63 Amp
Voc: 40.53 Volt
Efficiency: 18.66%

paneel met halve polykristallijne cellen, zwarte backsheet en zilver frame
Pm: 285 Wp
Imp: 9.08 Amp
Vmp: 31.43 Volt
Isc: 9.41 Amp
Voc: 38.80 Volt
Efficiency: 17.15%

19

S pec ia l s

Gecer tificeerd door Solarif

DMEGC Solar werkt actief mee aan innovatieve projecten.
Bijvoorbeeld met speciaal op maat geproduceerde frameloze modules.
Solarif is een onafhankelijke gespecialiseerde wereldwijde adviseur op het
gebied van verzekeren van zonnestroominstallaties, het certificeren van panelen en omvormers en bemiddeling van PV-installaties.
Een door ons gecertificeerd product is essentieel om in aanmerking te komen
voor de Eigen Gebrek-dekking. Alleen de door Solarif gecertificeerde panalen,
komen in aanmerking voor de unieke Eigen Gebrek-dekking. Hieronder volgt
een overzicht van redenen om uw product door Solarif te certificeren, en wat
daarvoor nodig is.
Solarif stelt eisen waaraan de fabrikant dient te voldoen wanneer de fabrikant door Solarif gecertificeerd wenst te zijn. Om aan de eisen te voldoen
moet de fabrikant haar productieprocessen en financiële situatie kritisch
laten beoordelen door Solarif om, indien nodig, bestaande processen en
procedures aan te passen. Indien de fabrikant voldoet aan de gestelde eisen,
zal Solarif de goedgekeurde panelen op de lijst van gecertificeerde producten
plaatsen. Na certificering vindt jaarlijks een controleaudit plaats ter verifiëring of de producten en financiële situatie van de fabrikant aan de vereisten
blijft voldoen.
Hier vindt u een opsomming van de door Solarif gecertificeerde fabrikanten:
www.solarif.nl/partners/fabrikanten/
www.solarif.nl/partners/fabrikanten/
Download
het actuele
Solarif Certificaat

DMEGC

Hengdian Group
DMEGC Magne
tics Co.,Ltd
Hengdian Indust
rial Area,
Dongyang City,
Zhejiang Provinc
e
People’s Repub
lic of China

Overkapping OV terminal Doetinchem

Tel: +86-579-865
54950
Fax: +86-579-865
54845
Email: solar@dm
egc.com.cn

Certificate
Prêt-à-Loger studieproject van TU Delft/Bouwkunde
20

Geluidsscherm

CRA-DMEGC-2
0150305-0633
from 15-10-2016
till 15-10-2017
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O p sl ag

Opslag van (zonne)energie
De productie van zonne-energie is inmiddels vrij gewoon geworden. Overal om ons heen zien we zonnepanelen
verschijnen op woonhuizen, bedrijfspanden en in zogenaamde zonneweides. Dit heeft tot gevolg dat photovoltaïsch opgewekte elektriciteit als aandeel van de totale elektriciteitsproductie toeneemt.
Helaas schijnt de zon niet altijd. Sowieso s’nachts niet, maar ook overdag schuift er wel eens een wolk voor de
zon.
Ons energieverbruik houdt geen gelijke tred met de opwekking. We gaan allang niet meer met de kippen op
stok, maar leven in een 24-uurs maatschappij.
Dit betekent dat het moment van opwekking en het gebruik van duurzaam opgewekte energie vaak niet naadloos op elkaar aansluiten. En dus zal de elektriciteit die niet direct gebruikt wordt, opgeslagen moeten worden.
Het zal duidelijk zijn dat zolang duurzame energieopwekking toeneemt, de opslagcapaciteit hiermee gelijke
tred zal moeten houden.
DMEGC New Energy battery Division

Elektrische energie wordt opgeslagen in batterijen, en voor
een lange reeks laad- en ontlaad cycli zijn lithium-ion batterijen het meest geschikt. Het is om die reden dat DMEGC
Magnetics een productie unit voor batterij-cellen heeft opgezet. Batterij-cellen zijn de bouwstenen van zogenaamde
battery packs. De eindgebruiker ziet de cellen meestal niet
omdat deze in een gesloten behuizing worden geplaatst.
Er zijn drie productielijnen: cellen voor draagbaar elektrisch gereedschap en oplaadbare huishoudelijke apparaten; cellen voor de elektrische fietsen, scooters en auto’s; en
cellen voor de opslag van PV-elektriciteit.
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💻

www.dmegc.nl

✉

erik@dmegc.nl

