
Alphα Pure, N-Peak 2, TwinPeak 4, TwinPeak 4 Black
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En överblick ...

REC

Produktfördelar
REC Group, som grundades 1996 i Norge, är ett av de le-
dande europeiska varumärkena för solcellspaneler. Med sin 
egen produktion av kisel, wafers, celler och moduler kombi-
nerar REC alla produktionssteg under ett och samma tak. Fö-
retaget, som har sitt operativa huvudkontor i Singapore (där 
modulerna också tillverkas), har sin framgång att tacka för 
sina genomgående höga kvalitetsstandarder för produkter, 
produktion och tillförlitlighet samt sin ansvarsfulla användning 
av resurser i hela värdekedjan. Energiåterbetalningstiden för 
deras solpaneler är beräknad till runt ett år – så långt unikt 
inom solindustrin. Därutöver har REC en av de lägsta rekla-
mationsandelarna inom hela industrin. Företaget har också 
gjort sig känd som en pålitlig partner med sitt partnerprogram 
Solar Professional för installatörer.

Innovativa produkter
 ● Flerfaldigt prisbelönta halvcellsmoduler i hög -
prestanda segmentet för ett stort antal tillämpningar 
i hem och företag. De olika REC-produkterna ger 
alltid högsta prestanda och finns i många olika 
utseenden.

 – REC Alphα Pure: 132 heterojunction-halvceller i 
”gapless” celldesign med svart bakfilm för ett ädelt 
svart utseende. Den patenterade celltekniken 
garanterar utmärkt prestanda och effektivitet även 
vid höga temperaturer – helt blyfri.

 – N-Peak 2: Monokristallina n-typ halvceller ger 
högsta effektivitet och avkastning även vid partiell 
skuggning. Finns med svart ram och vit bakfilm.

 – TwinPeak 4: Senaste generationen av TwinPeak-
serien med ännu högre utgångseffekt från 120 
monohalvceller (PERC). Finns med svart ram och 
vit bakfilm och i helt svart.

Kompromisslös kvalitet
 ● 100 % LID-fri tack vare n-typ-teknik – skydd mot 
initial effektförlust (produktberoende)

 ● robust med stor mekanisk belastning på upp till 
7000 Pa

 ● uppfyller eller överträffar alla vanliga 
kvalitetsstandarder, t.ex. saltdimma- och 
ammoniakbeständighet

 ● kvalitet- och miljöcertifierad enligt DIN ISO EN 9001 
och 14001 

Flexibelt montage
 ● förmonterade med MC4-kontakter och kablar 
(4 mm²)

 ● anslutningsdosa med högsta skyddsklass (IP67)

 ● utökade klämområden för ytterligare flexibilitet 
vid installation och planläggning på grund av 
tvärförstärkningar över panelens baksida

Nöjd kundgaranti
 ● branschledande REC ProTrust-garanti (uteslutande 
för certifierade REC Solar Professional-installatörer):

 – 25 år produkt- och linjär effektgaranti

 – 25 år garanti för reparationer vid defekter (för 
anläggningar upp till 25 kWp) eller 10 år garanti 
(för anläggningar upp till 500 kWp)

 ● som standard: 20  år produkt- och 25 år linjär 
effektgaranti

 ● plussorterade moduler med toleranser om 
0 till +5 Wp

 ● tyskt huvudsäte i München


