
Sunnytek thin film solar panels  is the most efficient and modern solutions for realistic costs to 
generate electrical power by sun. After many years experience with solar energy we feel very 
happy to offer this solution and system around panels to our clients.

Features of Sunnytek thin film panels Supreme series

* Thin film panels with good electrical efficiency and very attractive cost.
* Full glass design for best reliability and life cycle cost. Glass survive sun UV light and ageing 

better than mosts materials and in particular plastics.
* Thin film makes more electrical output that silicon cells in not perfect sunshine in weather typical 

to Europe and mountain areas and rain season times
* Thin film handle high temperatures far better than silicone so in hot areas with intense sunshine 

the temperature coefficient is much better and panels gives more output than silicon systems
* Output designed to match MPPS changers and inverters as it is high. Here we can use many 

panels and still have small diameter cables and smaller losses than battery optimised panels
* Smart accessories and hardware for installation to make panels as a water proof sealed roof with 

all cable behind and a nice look. ( Not on photo )
* Very nice and elegant design that is modern. Power 77W per panel so they can be carried by one 

man only.
* Different transparency models on demand so we can offer then as solar protection film look. Dark 

mirror style. Perfect for office walls and balcony shields

Supreme series is the best choice in most cases and the thin film design warrants highest output 
per year over most other models. Tests in Sweden shows a typical 7-10 % advantage over silicon 
wafer designs per year and costs are not higher so this is the given choice. In warmer areas dark 
solar panels come up to almost 100C in temperature combined with intense UV radiation. Here we 
have pure glass surfaces as they did in Mesopotamia  3500 BC.
The non aluminium frame design is easy to install as glass windows. We have mounting hard ware 
for all types of installations.
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Technical specifications Supreme solar panels

Model nr SU77-117 for inverter and high power systems

Nominal output  ! ! 77 W as standard measurement
Output! ! ! 117 Volt DC
Short circuit current! 0.96A
Volt at max power! ! 91.6 Volt
Current at max output! 0.85A
Length! ! ! 1200 mm
Width!! !             600 mm standard module size for 
! ! ! ! buildings
Thickness! ! ! 6.8 mm
Weight! ! ! 11.8 Kg ex packing
Temperature coefficient ! PM  ! -0.214 % per degree C
Temperature coefficient ! VOC! -0.321 % per degree C
Temperature coefficient! Isc! 0-060 % per degree C
Efficiency ! ! ! 12 %

Model nr SU80-80 for lower voltage output

Same as SU77 model but following differences
Nominal output! ! 80W
Output ! ! ! 80 volt DC
Volt at max power! ! 47.5 volt
Current at max power!! 1,69A
Short circuit current! ! 1.92 A

Hög verkningsgrad
SolTechs Supreme har en verkningsgrad på 12 %, 
vilket är en av de högsta i världen för tunnfilmssol- 
celler och i nivå med kristallina kiselsolceller. 

Bättre i diffust ljus
I Sverige har vi ca 1 500 timmar med solljus, dvs. klart 
väder och direkt solinstrålning. Vi har även ca 2 500 
timmar med diffust ljus när det t ex är mulet, gryning 
eller skymning. SolTech Supreme tunnfilmssolceller 
har ett bredare optiskt spektrum för vilket ljus som kan 
omvandlas till el än kristallina kiselsolceller. Detta gör att 
SolTechs tunnfilmssolceller även kan producera el vid 
diffust ljus.

Mindre känsliga för höga temperaturer
En traditionell solcell tappar ca 0,48 % i effekt för varje 
grad som temperaturen på solceller stiger. Solcellens 

effekt och verkningsgrad anges alltid vid 25 grader. 
Alla förstår att vid starkt solljus sommartid så är pane-
lens temperatur sällan 25 grader utan kanske 2-3 gånger  
högre, eller mer. SolTechs tunnfilmssolceller tappar bara 
0,21 % för varje grad och ger därför en högre effekt vid 
höga temperaturer.

Flest kWh/W i Sverige!  – Bättre ROI
Kombinationen av hög verkningsgrad, att vara effektivare 
i diffust ljus och mindre känsliga för höga temperaturer 
ger att tunnfilmssolceller producerar fler kWh per år per 
installerad watt i effekt än traditionella kristallina kiselceller

Tester visar att i så skilda regioner som Skandinavien, 
Tyskland och södra Kina (samma breddgrad som Nord-
afrika), producerar SolTech Supreme 5-10% mer energi 
per installerad Watt än ett traditionellt system med 
motsvarande effekt. Detta borgar för en bättre ROI på 
installationen. 

6    SOLT EC H SUPR EM E

Sveriges effektivaste solceller från SolTech Energy! SolTech Supreme är tunnfilmssolceller vilka är 
uppbyggda på ett annat sätt än traditionella solcellspaneler med kristallina kiselceller. Genom sin 
revolutionerande konstruktion får solcellen andra egenskaper vid omvandlingen av ljus till el.

En storskalig installation av vårt system. S1 Tunnfilmssolcell, fram- och baksida.

S V ERIGES  EFFEK T I VA S T E  SOLCEL L ER 

SolTech Supreme

Hur kan SolTech Energys solceller 
vara effektivast i Sverige?
Kombinationen av hög verkningsgrad, högre effektivi- 
tet i diffust ljus samt lägre temperaturkänslighet gör 
att SolTech Supreme tunnfilmssolceller producera 
fler kWh per år och installerad watt i jämförelse med 
kristallina kiselceller.

Hög verkningsgrad
I Sverige har vi ca 1 500 timmar med solljus, dvs. klart 
väder och direkt solinstrålning. Vi har även ca 2 500 
timmar med diffust ljus när det t.ex. är mulet eller vid 
gryning och skymning. SolTech Supreme tunnfilmssol-
celler har ett bredare optiskt spektrum för ljus som kan 
omvandlas till el än kristallina kiselsolceller. Detta gör att 
SolTech Supreme tunnfilmssolceller även kan producera 
el vid diffust ljus.

Mindre känsliga för höga temperaturer
En traditionell solcell tappar ca 0,48 % i effekt för varje 
grad som temperaturen i solcellerna överstiger 25 gra-
der. Solcellens effekt och verkningsgrad anges alltid vid 
en paneltemperatur om 25 grader.

Vid starkt solljus sommartid är panelens temperatur
sällan 25 grader utan kanske 2, 3 gånger högre eller mer. 
SolTech Supreme tunnfilmssolceller tappar bara 0,21 % 
av effekten för varje grad och ger därför en högre effekt 
vid höga temperaturer.

SolTech Energy, Mekanikervägen 12, SE-146 33, Tullinge, Sweden. 
Tel  +46 (0)8 441 88 40 • Email: info@soltechenergy.com • www.soltechenergy.com

SolTech Supreme är tunnfilmssolceller när de är som bäst. Genom modern teknik och att 

använda de bästa materialen kan vi erbjuda solceller som ger mer energi per Watt än vad som 

annars är vanligt.

SolTech Supreme

SolTech Energy är stolta 
att kunna erbjuda marknadens 

effektivaste solceller. 
Fler kWh/Wp!
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