
Alphα Pure, N-Peak 2, TwinPeak 4, TwinPeak 4 Black
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Produktfordele
REC Group, der blev grundlagt i Norge i 1996, er et af 
Europas ledende solcellemærker. Med fremstillingen af si-
licium, wafere, celler og moduler forener REC alle produk-
tionstrin under ét tag. Virksomhedens succes baserer sig 
på de konsekvent høje kvalitetsstandarder med hensyn 
til produkter, fremstilling, pålidelighed og ansvarlig brug 
af ressourcer i hele værdikæden. Energitilbagevindings-
tiden for solcellemoduler er omkring et år – hidtil unikt i 
solcelleindustrien. Derudover har REC, der har operativt 
hovedkontor og modulfabrik i Singapore, en af de mindste 
reklamationsrater i industrien. Med sit Solar Professional 
Partner Program for installatører har REC derudover op-
bygget sit navn som pålidelig partner.

Kort fortalt …

REC

Innovative produkter
 ● flere gange prisbelønnede halvcellemoduler 
i højtydende segmentet til en lang række 
anvendelser (f.eks. boliger og erhverv). De 
forskellige REC-serier leverer altid den højeste 
ydeevne og fås i forskellige designs:

 – REC Alpha Pure: 132 halvceller på basis 
af heterojunction-teknologi med „gapless” 
celledesign og sort bagsidefolie for et ædelt 
design. Den patenterede celleteknologi 
garanterer fremragende ydeevne og effektivitet, 
selv ved høje temperaturer – og er 100 % blyfri.

 – N-Peak 2: monokrystallinske n-type halvceller 
leverer toppræstationer med hensyn til effektivitet 
og udbytte, også i skyggede arealer. Fås med 
sort ramme og hvid bagsidefolie.

 – TwinPeak 4: seneste generation af TwinPeak-
serien med endnu højere udgangseffekt (120  
mono-halvceller (PERC)). Fås med sort ramme 
og hvid bagsidefolie eller som fullblack model.

Fleksibel montage
 ● forkonfektioneret med MC4 stik og kabler (4 mm²)

 ● højeste beskyttelsesklasse (IP67) ved 
tilslutningskontakten

 ● større klemmeområder for større fleksibilitet i 
installation og design pga. to tværstænger på 
bagsiden 

Kompromisløs kvalitet
 ● 100 % LID fri: n-type teknologi beskytter mod 
oprindeligt effekttab (produktafhængig)

 ● robust, konstrueret til mekaniske belastninger på 
op til 7.000 Pa

 ● opfylder eller overtræffer alle gængse 
kvalitetstandarder, f.eks. salttåge- og 
ammoniakbestandighed

 ● kvalitets- og miljøcertificeringer: 
DIN EN ISO 9001 og 14001

Garanteret kundetilfredshed
 ● brancheførende REC ProTrust garanti (eksklusive 
fordele for certificerede REC Solar Professional 
installatører):

 – produkt- & lineær effektgaranti på 25 år

 – 25 års garanti for reparationer i tilfælde af en 
defekt (for anlæg på op til 25 kWp) eller 10 år 
(for anlæg på op til 500 kWp)

 ● standardmæssigt 20 års produkt- og 25 års lineær 
effektgaranti

 ● plussorterede moduler med tolerancer fra 0 til 
+5 Wp

 ● tysk værneting: München


