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Sunmodule Protect SW 250–255 poly/strona przednia i tylna

Sunmodule Protect – obciążalność i długotrwała stabilność

www.solarworld.pl

Nowa seria Sunmodule Protect uzupełnia ofertę 
firmy SolarWorld AG i ponownie kreuje standardy 
w zakresie żywotności, wytrzymałości mecha-
nicznej, degradacji oraz przełomowej gwarancji 
mocy. Sunmodule Protect oferuje jeszcze lepszą 
ochronę przed czynnikami środowiskowymi dzięki 
innowacyjnemu zastosowaniu najnowszych 
technologii szklenia na przedniej i tylnej stronie 
modułu – bez nadmiernego dociążenia! Korzyść 
dla klienta: Jeszcze lepsza jakość przy niezmienio-
nym sposobie montażu i łatwości obsługi.

   Szkło solarne o grubości 2 mm z powłoką antyrefleksyjną

  Etylenowy octan winylu (EVA)

  Matryca ogniw słonecznych

  Etylenowy octan winylu (EVA)

   Szkło solarne o grubości 2 mm z  
nadrukowaną odbiciową siatką  
dyfrakcyjną

MK Technika Grzewcza

45-368 Opole, ul. Ozimska 53
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71

fax 77 402-14-70, 77 402-14-71
e-mail: biuro@mk.net.pl

www.mk.net.pl



 SW 250–255 poly
NOWY, OBRAMOWANY MODUŁ TYPU SZKŁO-SZKŁO

Sunmodule Protect: Najnowsza technologia szkło-szkło zapewnia maksymalny stopień stabilności i trwałości.

*  zgodnie z certyfikatem Solar World Service  
obowiązującym z chwilą dokonania zakupu.   
www.solarworld.pl/certyfikatserwisowy

  Jednolita gwarancja SolarWorld: Sunmodule Protect
  Powszechnie przyjęta gwarancja dwustopniowa
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30-LETNIA GWARANCJA STAŁEJ MOCY SUNMODULE PROTECT Roczna liniowa degresja mocy o jedyne 0,35% Gwarantowana moc modułów: 90% po 21 latach
86,85% po 30 latach

Wykres przedstawiający gwarancję stałej mocy*

  30-letnia gwarancja stałej mocy

  Bardzo długa żywotność dzięki zastosowaniu szklenia z przodu i z tyłu modułu

  Zatopienie ogniw w technologii szkło-szkło zapewnia optymalną ochronę przed obciążeniami mechanicznymi i  
czynnikami środowiskowymi

  Identyczny ciężar i wymiary jak w przypadku Sunmodule Plus – kompatybilność ze wszystkimi stosowanymi  
systemami mocowania SolarWorld

  Stabilna aluminiowa rama zapewniająca łatwy montaż

  Sprawdzone i połączone na stałe z tylną stroną gniazdo przyłączeniowe

ZALETY PRODUKTU

Jakość jest wymierna: stale weryfikujemy 
jakość naszych produktów. Otrzymujemy przy 
tym regularnie najlepsze oceny od niezależnych 
instytutów badawczych.

www.solarworld.pl


