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Panasonic viert 20-jarige productie van fotovoltaïsche module HIT® 

 

MÜNCHEN - 11 januari 2017 - Panasonic kondigde vandaag aan dat het in oktober 20 jaar geleden 

is dat het begon met de productie van de originele hoogrenderende fotovoltaïsche module HIT®. 

Sinds de productiestart van de gepatenteerde, hoogrenderende fotovoltaïsche module in 1997 

bracht de elektronicagigant meer dan 18 miljoen HIT®-modules op de markt. Hiermee schonk 

Panasonic schone, betaalbare energie aan consumenten, bedrijven en instellingen over de hele 

wereld. 

 

Deze geweldige prestatie verankert Panasonics unieke heterojunctietechnologie als een van de 

hoekstenen van hoogrenderende innovatie in de wereldwijde zonne-energiemarkt. De 

baanbrekende heterojunctiezonnecellen van het elektronicabedrijf gebruiken een combinatie van 

monokristallijne en amorfe zonne-energietechnologieën om nog meer zonne-energie af te leveren. 

Bovendien gaat dit bij Panasonic uiteraard altijd gepaard met ongeëvenaarde 

productbetrouwbaarheid en een uitstekende productiekwaliteit. 

 

"Panasonic is erg trots op de 20-jarige productie van de fotovoltaïsche module HIT®", zegt  

Kazuhiro Yoshida, directeur van Panasonic Solar Systems Business Unit. "Toen we begonnen met 

de productie van deze gepatenteerde technologie was het onze visie om een betere wereld te 

creëren en de broodnodige intrede van schone energie in de wereld een zetje in de rug te geven. 

Zelfs 20 jaar later voelen we ons nu nog meer verantwoordelijk voor deze oorspronkelijke visie en 

zullen we ons uiterste best doen om de technologische grenzen van fotovoltaïsche 

energieomzettingsefficiëntie te verleggen." 

 

In de loop van deze 20-jarige productie brak HIT® diverse wereldrecords op het gebied van 

zonne-energierendement. In 2014 werd Panasonics originele heterojunctiecel de eerste kristallijne 

zonnecel die de rendementsgrens van 25 % overschreed voor cellen met een bruikbare grootte. 

Hiermee werd de weg geëffend voor hogere niveaus van zonne-energieopwekking. Het meest 

recente record werd gebroken bij het bereiken van een module-efficiëntie van 23,8 % in R&D 

afgelopen maand maart. Op het moment van de aankondiging was dit 's werelds hoogste 

omzettingsrendement van een module. 



 

 

 

HIT® stelde Panasonic ook in staat om tal van initiatieven na te streven die gericht zijn op het 

bevorderen van de toepassing en de opwekking van zonne-energie, zoals auto's, vrachtschepen en 

mobiele verlichting op basis van zonne-energie voor de derde wereld. Deze technologie is zo goed 

als verworven bij Panasonics Sustainable Smart Town (SST) in Fujisawa, Japan, waar ongeveer 10 

000 inwoners zijn gehuisvest. De nieuw ontwikkelde, koolstofneutrale stad ligt op ongeveer 60 

kilometer ten zuiden van Tokyo. Yokohama zal binnenkort de tweede duurzaam slimme stad zijn, 

waarvan de bouw aan de gang is. 

 

Panasonics huidige portfolio van HIT®-modules omvat een van de meest complete 

zonnepaneeloplossingen voor huiseigenaars in de wereld, met verschillende paneelgroottes om de 

eigenaars meer keuze en flexibiliteit te bieden zodat ze een maximaal rendement uit hun dak kunnen 

halen. 

  

Over Panasonic 

Panasonic Corporation is wereldwijd marktleider in de ontwikkeling van diverse 

elektronicatechnologieën en -oplossingen voor klanten in de sectoren van consumentenelektronica, 

huisvesting, automotive, bedrijfsoplossingen en apparaten. Sinds de oprichting in 1918 breidde het 

bedrijf uit over de hele wereld, waardoor het nu 474 dochterondernemingen en 94 geassocieerde 

bedrijven wereldwijd telt. Samen zijn al deze ondernemingen goed voor een geconsolideerde 

netto-omzet van ¥ 7 553 000 000 000 voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2016. Bij het 

nastreven van nieuwe waarde door middel van innovatie op het niveau van de gehele organisatie 

maakt het bedrijf gebruik van zijn technologieën om een beter leven en een betere wereld te 

creëren voor zijn klanten. Meer over Panasonic: http://www.panasonic.com/global. 
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