
הקונקטור המקורי, היחיד ששומר על הכסף שלך:
פחות התנגדות = מוליכות גבוהה = תפוקה גבוהה יותר של חשמל!	·
שמירה על תפוקת חשמל גבוהה לאורך שנים רבות	·

small components. Big impactֶ משווק בישראל על ידי:

חושב בגדול?
אל תחסוך בקטנות!
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אתה הולך להשקיע כל כך הרבה כסף בהקמת מערכת סולארית גדולה - פנלים, ממירים 
וגם קונקטורים, המהווים פחות מחצי אחוז מעלות המערכת כולה...

עצור רגע! 
האם אתה מודע לכך, ששעות ההשבתה הרבות ביותר של סטרינגים במערכת סולארית, 
נגרמות בשל קונקטורים לא איכותיים, או עקב שימוש בזכר ובנקבה, שאינם מאותו יצרן?
בסקר של האיחוד האירופי המוצג להלן, ניתן לראות שקונקטורים תקולים / שרופים הם 

הגורמים המשמעותיים ביותר לאובדן התפוקה:

עם הקונקטורים המקוריים של  multi-contac, ההתנגדות נמוכה משמעותית 

 :multi-contac מהחיקויים הקיימים בשוק, וגם מהמתחרה הישיר של

Failures and their financial impact
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FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) by 
TUV Rheinland

FMEA CPN (cost priority number) SolarBankability project 
by European Commission’s Horizon 2020

Common practice for professional risk assessment to 
reduce risks for investments in PV projects

 Cost Priority Number (CPN) = cost-based failure mode and 
effects analysis

 Method was applied to a database of over one million 
documented failure claims (empirical and statistical)

 Technical failures/risks and their economic impact due 
downtime and/or power loss & repair/substitution costs

 Indication of the economic risk (in average) of a specific 
technical risk

 Cable & connector with huge financial impact                                 
(€/kWp/year loss due to the failure) 

 Risk mitigation measures should be selected with an 
objective to minimize the LCOE by optimizing the balance
between the CAPEX and OPEX

1) Product Quality
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Consequences:

2) Cross-Connection 
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Consequences:



ובסוף, זה פוגע בכיס - משמעותית
הנזק הכספי הגבוה ביותר במערכת הסולארית, נובע מקונקטורים לא איכותיים, 

המתחילים לקרוס לאחר 3-5 שנים, בהן המערכת פועלת. 

בחישוב פשוט, עלות הקונקטורים מהווה פחות מחצי אחוז מעלות המערכת כולה.

ולצורך המחשה - מערכת שמשקיעים בהקמתה מיליון ₪, עלות הקונקטורים שבה

 .multi-contac מסתכמת בכ-12,000 ₪ במידה וקונים קונקטורים מקוריים של

ובכ-8,000 ₪ במידה וקונים קונקטורים שאינם מתוצרת אירופה, ההבדל הוא פחות 

מ-4,000 ₪, על מערכת שעלותה 1 מיליון ₪...

אז תעשו חשבון פשוט:
Minimize Risks. Maximize Return.
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הקונקטור האיכותי והטוב בעולם.

למידע נוסף והזמנות, 
אנו לרשותך:

09-8621313 | אופיר גבורי  052-5115111
ofir@adroron.co.il

אתם עלולים להפסיד בגדול...

מנסים לחסוך בקטן?


