
Панели SunPower® Performance
Панелите SunPower® Performance съчетават масовата Mono PERC кле-
тъчна технология и 35-годишния опит на SunPower в материалознани-
ето и производството. Резултатът е панел с иновативна shingle архитекту-
ра и максимална производителност и надеждност.

Производителността, която искате
До 8% повече енергия за единица площ за 25 години
в сравнение с обикновените mono PERC панели.1

Надеждността, от която имате нужда
Сигурност за 25 години благодарение на гаранцията
за качество от SunPower.2

Издръжливостта, която очаквате
Проектирани да издържат на сурови природни условия
като големи температурни амплитуди, засенчване и влага.

Елегантността, която заслужавате
Панелите естетически се сливат с всеки покрив.



Водещи енергийни
компании се довериха
на SunPower
SunPower е предпочитаният
соларен партньор на водещи
компании, енергоразпредели-
телни дружества и домакинства
по целия свят.

Поемете контрола над разходите си за енергия
Растящите цени на тока са реалност за всеки потебител. Защо не поемете
контрола над електрозахранването си – сега и за десетилетия напред?

Като глобален лидер в соларния бранш, SunPower ще Ви помогне да под-
сигурите енергийното си бъдеще от днес.

Иновативни продукти
SunPower въвежда иновации неуморно. С най-големи R&D инвестиции в
соларите3 и над 1,000 патента, ние предлагаме едни от технически най-
напредналите фотоволтаични решения.

Нашите Performance панели внедряват водещата технология за shingled
клетъчен дизайн и са защитени с над 60 световни патента, покриващи раз-
работката на клетките и панелите, както и ключови производствени процеси.

Дългогодишен опит
За последните 35 години SunPower е доставил над 12.4 GW фотоволтаични
панели по целия свят, включително и над 2 GW панели Performance. В резул-
тат са избегнати емисии, еквивалентни на изгарянето на 32 млн. тона въглища.⁴

Изключителна стойност
SunPower гарантира стойността на Вашата инвестиция чрез комбинацията
от висококачествена соларна технология и пълната ни гаранция за качество –
25 години на мощност и продукт.

Сигурно финансиране
SunPower застава зад Вас и Вашата система с финансовата мощ на Total,
четвъртата по големина публична енергийна компания в света.5

Истинска устойчивост
SunPower следва най-високите стандарти и практики за устойчиво производ-
ство, за да постигнете зелените си цели възможно най-ефективно.
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Правим обикновеното забележително
Панелите Performance използват иновативен shingle дизайн
със застъпване на клетките, който предоставя повече енергия
и надеждност от обикновените клетки с преден контакт.
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Патентованата обвивка защитава
клетките и минимизира деградацията

от природните условия.

Проводимите лепила, използвани и в авио-
индустрията, придават допълнителна якост
срещу дневните температурни амплитуди.

Малкият размер на клетките оптимизира
електрическия поток, което удължава живота
на панела и държи температурите по-ниски

при частично засенчване.7

Редундантните връзки между клетките
контрират енергийните загуби от пукнатини –

електрическият поток намира своя път през
гъвкавата архитектура

Иновативният shingled дизайн
скъсява пътя на електроните, за да

максимизира енергията от всеки панел.



Продукт
Гаранцията за продуктови дефекти, резултат от
изработка и материали, е удължена на 25 години,
в сравнение със стандартната 10-годишна гаранция
на обикновените панели.

Мощност
По-висока гарантирана мощност от обикновените
панели: 87,2% на 25-тата година.

Направете следващата стъпка!
Със SunPower имате възможността да постигнете
енергийните си цели и да интегрирате правилното
за Вас решение в оптимален бюджет.

Нашата цел е да Ви предоставим водеща за соларната
индустрия технология, най-високите стандарти за
качество и грижа за клиента.

SunPower® гаранция за качество

По-добрата гаранция започва с по-добрия продукт
Панелите SunPower са прецизно проектирани да доставят повече енергия и надеждност във времето.
Затова стоим зад тях с 25-годишна гаранция за мощност и продукт

1 SunPower 425 W, 20.6% ефективност, в сравнение с обикновен панел в еднакво оразмерени системи (370 W mono PERC, 19% ефективност, прибл. 1.94 m²), 0.25%/г по-бавна деградация (Jordan,
et. al. Robust PV Degradation Methodology and Application. PVSC 2018).

2 Гаранцията за качество на SunPower се предлага за панели, продадени от дистрибутори на SunPower или инсталирани от оторизирани SunPower партньори. Попитайте дистрибутора си или
инсталатора си за повече информация.

3 SunPower има най-високите R&D инвестиции в силициеви PV клетки, на база кумулативни инвестиции от 2007 до 2018г. Osborne. “R&D spending analysis of 21 PV manufacturers.” PVTech.com. 2019.
4 United States Environmental Protection Agency Greenhouse Gas Equivalencies Calculator, https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator, декември, 2019.
5 The World’s Largest Oil & Gas Companies 2018 юни 2018.
6 SunPower 335 W, 19.9% ефективност, в сравнение с обикновен панел в еднакво оразмерени системи (310 W mono PERC, 19% ефективност, прибл. 1.64 m²), 0.25%/г по-бавна деградация (Jordan,

et. al. Robust PV Degradation Methodology and Application. PVSC 2018).
7 SunPower Performance Series – Thermal Performance, Z.Campeau 2016.
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