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Panasonics fotovoltaïsche module behaalt op onderzoeksniveau 

's werelds hoogste energieomzettingsrendement*1 van 23,8%*2  

 

Osaka, Japan - De Panasonic Corporation heeft vandaag aangekondigd dat het voor zijn 

fotovoltaïsche module een omzettingsrendement van 23,8% (apertuuroppervlakte*3: 

11,562 cm2) heeft bereikt op onderzoeksniveau, wat een belangrijke stijging is ten 

opzichte van het vorige wereldrecord voor kristallijne op silicium gebaseerde 

fotovoltaïsche modules. 

  

Het vorige record voor het omzettingsrendement van een kristallijne op silicium 

gebaseerde fotovoltaïsche module was 22,8%*4. Panasonic heeft het record voor 's 

werelds hoogste omzettingsrendement gebroken met een volledig procentpunt. 

Panasonic had in april 2014 al 's werelds hoogste omzettingsrendement van 25,6 % 

aangekondigd*4 in zijn siliciumheterojunctiecellen. Hiermee houdt Panasonic de 

wereldrecords op het vlak van omzettingsrendement voor zowel kristallijne op silicium 

gebaseerde zonnecellen als modules. 

 

Panasonic heeft een unieke siliciumheterojunctiestructuur*5 ontwikkeld, die samengesteld 

is uit kristallijn siliciumsubstraat en amorfe siliciumlagen. Het bedrijf heeft zijn 

fotovoltaïsche module HITTM sinds het begin van de commerciële productie voortdurend 

verbeterd door middel van siliciumheterojunctie. Dit nieuwe record werd bereikt door de 

verdere ontwikkeling van Panasonics eigen heterojunctietechnologie voor hoogefficiënte 

zonnecellen en -modules door een back-contact-zonnecelstructuur* 6 aan te nemen.  

 

Panasonic zal ook in de toekomst voortbouwen op de technologische ontwikkeling van 

zijn fotovoltaïsche module HITTM om een hogere efficiëntie, een hogere betrouwbaarheid 

en lagere kosten te bereiken en zal werken met het oog op de massaproductie. 

 

* HIT is een handelsmerk van de Panasonic Group. 

 

*1 Volgens onderzoek door Panasonic vanaf 18 februari 2016, voor kristallijne op silicium 
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gebaseerde fotovoltaïsche modules. 

*2 Resultaat van evaluaties van het National Institute of Advanced Industrial Science and 

Technology (AIST). 

*3 Het modulegebied is de apertuuroppervlakte die geopend is door de maskers (11.562 

cm2). 

*4 SunPower (USA) november 2015. Beoordeeld aan de hand van de "Solar cell 

efficiency tables (version 47)" [Prog. Photovolt: Res. Appl. 2016; 24:3-11] 

*5 Technologie voor junctievorming die vereist wordt voor zonnecellen die het 

siliciumbasisoppervlak bedekt met een amorfe siliciumlaag. Heeft de essentiële 

eigenschap van superieure passivering ter compensatie van de vele gebreken rond het 

siliciumbasisoppervlak. 

*6 Technologie voor het elimineren van het schaduwverlies op de elektrodes aan de 

voorkant met de elektroden op de achterzijde van de zonnecel, wat een efficiënter 

gebruik van het zonlicht mogelijk maakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Resultaten van het National Institute of Advanced 

Industrial Science and Technology (AIST)】 
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Fotodownload Website-informatie 

 

 

 

【Afbeelding van module】 

 

 

Deze foto kan gedownload worden vanaf de volgende URL: 

http://news.panasonic.com/global/press/ 

 

 

Over Panasonic 

De Panasonic Corporation is een wereldwijde leider in de ontwikkeling van diverse 

elektronicatechnologieën en -oplossingen voor klanten in de consumentenelektronica, 

huisvesting, autosector, ondernemingsoplossingen en hulpmiddelenindustrie. Sinds zijn 

oprichting in 1918 heeft het bedrijf zich wereldwijd uitgebreid en het exploiteert nu 468 

filialen en 94 geassocieerde bedrijven wereldwijd, met een geconsolideerde netto-omzet 

van ¥ 7715 biljoen voor het jaar eindigend op 31 maart 2015. In zijn engagement voor het 

nastreven van nieuwe waarde via innovatie in alle afdelingen maakt het bedrijf gebruik van 

zijn technologieën om een beter leven en een betere wereld te creëren voor zijn klanten. 

Voor meer informatie over Panasonic: http://www.panasonic.com/global 
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