
SunPower® Complete Confidence
Гаранция на фотоволтаични панели
По-добрата гаранция започва с по-добрия продукт.

Доказала се иновация

Мощност Продукт

Фундаментално различни.
И по-добри.

Клетките SunPower Maxeon са се
доказали в пет успешни продуктови
генерации и над 3.5 милиарда
доставени клетки.

Само панелите Maxeon съчетават
най-високата ефективност¹ с ненад-
мината надеждност и най-ниските
нива на деградация в соларната
индустрия.²

Гаранцията SunPower Complete Confidence включва водещата за индустрията 25-годишна гаранция за
мощност и продукт. Всеки панел е произведен с максимална увереност за по-висок добив, надеждност и
спестявания. За да гарантира високото си качество, SunPower подлага панелите си на интензивни тестове от
независими лаборатории и разчита на информация от над 35 милиона инсталирани панела SunPower по цял
свят.

Битови и търговски приложения Търговски приложения

По-висока гарантирана
мощност от обикновените
панели: 85,5% на 25-тата

година.³

Гаранционно покритие за
дефекти в изработката и

материалите от 25 години, в
сравнение с обикновената
10-годишна гаранция при

обикновените панели.
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В случай на несъответствиe на тази брошура с условията SunPower Limited Warranty for Performance PV Modules, на които се базира, условията на SunPower Limited Warranty for Performance PV
Modules имат превес над тази брошура. Пълните условия са достъпни на https://sunpower.maxeon.com/

1 На база техническите спецификации от уебсайтовете на топ 20 производителите на фотоволтаични панели според IHS, месец май 2019.

2 Jordan, et. al. Robust PV Degradation Methodology and Application. PVSC 2018 и “Compendium of Photovoltaic Degradation Rates” PiP 2016.

3 На база проучване на гаранционните условия от уебсайтовете на топ 20 производителите на фотоволтаични панели според IHS, месец май 2019.

4 Източник: Forbes 2000.

5 Показателно за производителите на панели със стандартна ефективност. Информацията за гаранцията на конкуренцията е събрана от най-актуалната информация, налична
на уебсайтовете на производителите на обикновени панели към дата октомври 2019.
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Demand Better Solar
®

Сигурни резултати за
клиентите на SunPower

От 35 години SunPower преминава границите на възможното във фотоволтаичния бранш. От поставящата
рекорди технология и начина на проектиране и производство, до индивидуалната грижа за клиента всеки
ден. С TOTAL като мажоритарен акционер, шестата по големина енергийна компания в света⁴, SunPower
показва финансовата сила, за да застане сигурно зад гаранционните си ангажименти. Ние винаги изискваме
повече от себе си, защото Вие заслужавате предимството на по-добрата соларна енергия.

Със SunPower получавате спестявания,
сигурност и дългосрочни резултати. Само
панелите SunPower Maxeon комбинират
максимална ефективност с водещата за
индустрията гаранция за мощност.
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Години експлоатация

Панели SunPower Maxeon

Предимството на SunPower

Обикновени панели

Гаранция SunPower
Complete Confidence Гаранция на обикновени панели⁵

Продукт

Панел 25 години 10 години

Мощност

Година 0 98 % 97 %

Годишен спад 0,25 % 0,7 %

Година 25 92 % 80,7 %


