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REC a ECN dosáhly světového 
rekordu v oblasti solární energetiky

Skandinávská společnost REC společně 
s Holandským výzkumným ústavem ener-
getiky ECN vyrobily první polykrystalické 
solární moduly s účinností 17 %. Tento svě-
tový rekord oficiálně oznámil v lednu 2010 
odborný časopis Progress in Photovoltaics.

Dosavadní světový rekord v účinnosti 
polykrystalických solárních modulů byl na 
úrovni 16,5 %. Překonat tuto hodnotu se po-

dařilo díky velmi kvalitním polykrystalickým 
waferům, vyrobeným na moderních sériových 
výrobních linkách skandinávské společnosti 
REC. Tyto linky jsou vybaveny nejnovějšími 
technologiemi, které umožňují vyrobit wafe-
ry obsahující pouze velice nepatrné znečiště-
ní. ECN pak vyrobil z waferů fotovoltaické 
články a z nich modul, který následně dosá-
hl světového rekordu.

Skandinávská společnost REC Solar pat-
ří k vedoucím značkám světového trhu s fo-
tovoltaickými články a moduly. REC Silicon 
a REC Wafer patří k největším výrobcům po-
lykrystalického křemíku a solárních modulů 
na světě. Holandský výzkumný ústav energe-
tiky vyvíjí velmi kvalitní technologie, jakož 
i bázi pro přechod ke stabilnímu energetic-
kému managementu. ECN předává průmys-
lu své know-how a technologie. ECN se za-
měřuje na úspory energií, obnovitelné zdroje 
energie i na čistý a efektivní způsob použití 
fosilních paliv. 

 „Tento rekord posouvá fotovoltaické tech-
nologie opět o krok blíž k možnosti stát se 
jedním z hlavních zdrojů elektrické energie,“ 

říká Filip Malán ze společnosti Soleg, 
která dodává produkty značky REC do 
České republiky. „Důležité je, že tohoto 
rekordu bylo dosaženo díky sériovým 
výrobním linkám, a nejde tedy o ojedi-
nělý úspěch, ale o pokrok, který bude 
mít velký význam pro sériovou produk-
ci,“ dodává Malán.

„Výzkumné týmy se již řadu let sna-
ží dosáhnout 17% účinnosti. Skuteč-
nost, že REC a ECN společně tento 
rekord zlomily, ukazuje, jakého obrov-
ského pokroku obor solární energetiky 
v minulých letech dosáhl,“ uvedl šéf-
redaktor časopisu Progress in Photovol-
taics Martin Green.

„Pro ECN je velice důležité ukázat, 
jakých pokroků bylo dosaženo u tech-
nologií použitelných ve velkosério-
vém nasazení. Světový rekord ukázal 
enormní potenciál a my jsme si jisti, 
že se díky našim partnerům dostanou 
brzy na trh i první sériové produkty,“ 
říká jednatel ECN Ton Hoff.

Naměřené hodnoty byly oficiálně 
potvrzeny laboratoř European Solar 
Test Installation (ESTI), která je prv-
ní akreditovanou kalibrační laboratoří 
v EU k testování fotovoltaických zaří-
zení z celého světa. Měření probíhala 
za standardních zkušebních podmínek.

Společnost Soleg, s. r. o., byla zalo-
žena v roce 2008 a je dceřinou společ-
ností německé firmy Soleg, která v Ev-
ropě úspěšně působí již 15 let. Společně 
se svým zahraničním partnerem dodá-
vá na český trh technologie pro foto-
voltaické systémy. Soleg je velkoob-
chodní společností zastupující na úze-
mí ČR významné evropské výrobce, 
u kterých se kvalita stala synonymem 
značky. Patří mezi ně například REC 
Solar, SolarWorld, Sovello atd. Soleg 
nabízí tyto služby:
o	svým zákazníkům, montážním fir-

mám, dodává produkty špičkové 
kvality;

o	spolupracuje při projektování foto-
voltaických systémů;

o	realizuje solární parky na klíč;
o	provádí analýzy zastínění pomocí 

exaktních metod.
Navštivte společnost Soleg, s. r. o., 

od 13. do 16. dubna ve stánku 1F21 na 
veletrhu Amper 2010.

Více informací na:
http://www.soleg.cz
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