SolarWorld - Jakosc, Gwarancja i Serwis
Kto produkuje w maksymalnej jakości, może też udzielić maksymalnej gwarancji. SolarWorld jako pierwsza firma
solarna, udziela na wszystkie module instalowane od 01 stycznia 2010r. liniowej gwarancji na ponad 25 lat.
SolarWorld gwarantuje, że spadek mocy nie będzie większy niż 0,7 % rocznie. W trzecim roku np. panele utrzymają
gwarantowaną moc na wysokości 95,6 %, to znacznie więcej niż proponują konkurencyjne na rynku firmy gwarantujące
moc na poziomie 90 % lub nawet 80 % mocy znymionowej.
Dodatkowo do 25-letniej liniowej gwarancji mocy, proponuje SolarWorld AG gearancję produktową, przedłużoną do
10 lat. Ten serwis ważny jest dla moduł†w produkowanych przez SolarWorld i jest o wiele większy niż ustawowe
gwarancje dwu letnie. Tym samym inwestorzy mają podw†jne zabezpieczenie. Korzyść, kt†ra się opłaca, ponieważ
SolarWorld przejmuje r†wnież w przypadku gwarancji, koszty transportu i zwraca część sumy za montaż i demontaż
paneli. Po upływie okresu pracy paneli, SolarWorld zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru paneli i ich recyklingu.
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Kontrola jakości
Ciągła pełna kontrola procesu produkcyjnego od produkcji kryształ†w do gotowego produktu. Moduły spełniają
najwyższe kryterie jakości.
*według ważnego w dniu zakupu certyfikatu gwarancyjnego SolarWorld.
www.solarworld.de/servicezertifikate

Sunmodule Plus® poly

Wartosciowe, pewne i mocne

> Sunmodule Plus SW 225-245 poly

> Sunmodule Plus SW 230-245 mono black

> Sunmodule Plus SW 150-160 Compact mono black

SOLARWORLD

Das Sunmodule Plus® jak r‚wnież nowe Sunmodule Plus black®, kt‚re wyr‚żniają się gładką czarną powierzchnią, nadają się
perfekcyjnie do wielu zastosowań. Obojętnie, czy na dach skośny, płaski, wolną przestrzeń czy SunCarport® dla odbiorc‚w
jest dostępna cała gama produkt‚w SolarWorld.

TOP QUALITY

Nowy certyfikar: TÜV Power controlled
Nowy certyfikat TÜV Rheinland ze znakiem „Power controlled“ zostaje udokumentowane, że Sunmodule Plus® utrzymują podaną moc, co jest kontrolowane przez
niezależnych kontroler‚w. Ten certyfikat uzupełnia liniową gwarancję dając inwestorom i klientom pewność dobrego wyboru produktu i jest dodatkowym elementem
budowania jakości wyrob‚w SolarWorld.

Sunmodule Plus® mono black

Sunmodule Plus® Compact mono black

Das Sunmodule Plus® odznaczają następujące zalety:
> Plus-Sortowanie
Plus-Sortowanie gwarantuje najwyższą moc panelu.
Wydawane są wyłącznie moduły wykazujące się najwyższą
mocą kontrolowaną w wielu testach.
> R€żnorodne zastosowania
Sprawdzana wg. normy IEC 61215 odporność mechaniczna
pozwala na obciążenia do 5,4 kN/m‡ co pozwala na zastot z dużymi opadami śniegu.
sowanie na terenach
> Długoletnia gwarancja liniowa*
Ponad 25 lat gwarancji na maksymalną moc paneli z degresją około 0.7 % na rok. Dodatkowo 10 letnia gwarancja
produkcyjna.

według ważnego w dniu zakupu certyfikatu gwarancyjnego SolarWorld.
www.solarworld.de/servicezertifikate

> Odporność na mr‚z
Otwory w ramie zapobiegają zbieraniu się wody
i zamarzaniu ramy.
> Giętkość
Duży odstęp pomiędzy kom‚rkami i modułami a ramą
pozwalają na zabudowę pionową lub poziomą.
> Globalny standard jakości
Sunmodule Plus® spełniają wszystkie międzynarodowe normy
jakości.

Długoletnie doświadczenie we wszystkich
zastosowaniach
Zaufajcie Państwo wieloletniemu doświadczeniu SolarWorld AG przy produkcji moduł‚w i kompletnych
system‚w. Idealnie dopasowane komponenty systemu, zapewniają długoterminowe wpływy z energii solarnej
i bezawaryjną pracę. Obojętnie, czy na domku jednorodzinnym, wielorodzinnym, budynkach gospodarczych
lub dużych elektrowniach słonecznych, indywidualnie dopasowane komponenty zapewniają optymalną pracę
kompletnych system‚w. SolarWorld oferuje systemy dające największą wydajność w wielu zastosowaniach i
generują maksymalną ilość energii słonecznej.

Najwyższa jakość we wszystkich częściach procesu.
SolarWorld jest jednym z wiodących światowych dostawc‚w wysokiej jakości kryształ‚w stosowanych w technice solarnej.
Od produjcji kryształ‚w krzemowych, przez wykonywanie wafer, kom‚rek i moduł‚w, do gotowych system‚w solarnych każdej,
wielkości, SolarWorld z zakładami produkcyjnymi w Niemczech i USA oraz punktami sprzedaży w Azji, Europie, Afryce i
Ameryce, jest jednym z najbardziej liczących się światowych graczy na rynku solarnym. Na całym świecie klienci stawiają na
produkty SolarWorl. Kto się na nie decyduje, otrzymuje najwyższą jakość światową w przystępnych cenych.
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Zalety w przekroju
> Niemiecka jakość
W pełni zautomatyzowana produkcja i stała kontrola jakości proces‚w i materiału, zapewniają
najwyższą jakość wyrob‚w.
> TÜV „Power controlled“
Nowy rodzaj kontroly wyrob‚w, przez niezależnych specjalist‚w TÜV Rheinland pozwala na nadanie
certyfikatu "Power controlled" gwarantującego utrzymanie mocy przez moduąy Sunmodule plus.

>

25 Gwarancji liniowej i 10 lat gwarancji produkcyjnej
Przez ponad 25 lat gwarantuje SolarWorld maksymalną wydajność moduł‚w z degresją max. 0,7 % p.A.
10 lat gwarancj produkcyjne potwierdza najwyższą jakość wyrob‚w. Dodatkowo SolarWorld przejmuje
koszty transportu oraz de i montażu uszkodzonych paneli oraz gwarantuje odbi‚r zużytych paneli
do recyklingu.

*według ważnego w dniu zakupu certyfikatu gwarancyjnego SolarWorld.
www.solarworld.de/servicezertifikate
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> SolarWorld sortowanie plus
Poprzez ciągłą kontrolę procesu produkcyjnego i idpowiednie sortowanie element‚w, osiągamy
najwyższą wydajność moduł‚w.

