@rab)"
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

RSM 150-8-480M-SOSM
480-SOSWp

150 OGNIW
Mono PERC Module

Moc

lSOOVDC

20.6%

Efektywność

Maksymalne napięcie

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE
Globalna, wiarygodna finansowo firma sklasyfikowana w ran
kingu Tier 1, z niezależnie certyfikowaną, najnowocześniejszą
produkcją automatyczną
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Najniższy wspólczynnik cieplny mocy w branży
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RISEN ENERGY CO., LTD.

Risen Energy to czo/owy globalny producent wysokowydajnych produktów fotowolta
icznych, klasyfikowany w rankingu Tier 1 oraz dostawca kompleksowych rozwiązań
biznesowych dla energetyki mieszkaniowej, komercyjnej i użytkowej. Firma, założona w
1986 r. i od 2010 roku notowana na giełdzie, przyczynia się do generowania zysków
swoich klientów na całym świecie. Innowacje techniczne i handlowe w połączeniu ze
znakomitą jakością oraz kompleksowym wsparciem technicznym to cechy wyróżniające
wszystkie rozwiązania biznesowe Risen Energy w zakresie fotowoltaiki, które są zarazem
jednymi z najbardziej opłacalnych i wydajnych w branży. Dzięki obecności na lokalnym
rynku i stabilnej sytuacji finansowej jesteśmy w stanie budować strategiczną, wzajemnie
owocną współpracę z naszymi partnerami, ponieważ wspólnie możemy czerpać korzyści
z rosnącej wartości zielonej energii.
Tashan lndustry Zone, Meilin, Ninghai 315609, Ningbo I Chiny
Tel: +86-574-59953239
Faks: +86-574-59953599
E-mail: marketing@risenenergy.com Strona internetowa: www.risenenergy.com

Doskonała wydajność przy niskim promieniowaniu słonecznym
Wysoka odporność na degradację indukowanym napięciem
(PID)
Wąska dodatnia tolerancja mocy
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Dwuetapowa 100% kontrola EL gwarantująca produkt wolny
od wad
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Gwarantowana niezawodność i najwyższa jakość znacznie
wykraczająca poza wymagania certyfikatów
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Najdłuższa oferowana na rynku 12-letnia gwarancja produktu
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Znacznie mniejsze straty związane z niedopasowaniem mo
du/ów dzięki sortowaniu według lmp modu/u

Certyfikat potwierdzający odporność na trudne warunki
środowiskowe
• Powierzchnia antyrefleksyjna i zapobiegająca zabrudzeniom
minimalizuje straty mocy spowodowane osadzaniem się
brudu i kurzu
• Wysoka odporność na mgłę solną, amoniak i nawiewany piasek
sprawia, że produkt stanowi idealne rozwiązanie dla środowiska
nadmorskiego, rolniczego czy pustynnego
• Doskonała odporność na obciążenie mechaniczne 2400 Pa i
obciążenie śniegiem 5400 Pa

GWARANCJA LINIOWA WYDAJNOŚCI
12-letnia gwarancja na produkt/ 25-letnia gwarancja liniowa mocy
100%
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Uprzejmie prosimy o zapozna.nie się ż aKtualną wersją Ograniczonej gwarancji produktu,
która została oficjalnie opublikowana przez Risen Energy Co., Ltd.

THE POWER OF RISING VALUE

