REC’S GARANTIE

OVER REC

REC’s ProTrust-garantiepakket dekt het product, de prestaties en het geleverde werk en wordt
exclusief aangeboden door REC Certified Solar Professional-installateurs. Dit betekent ongekende
besparingen, meer financiële zekerheid en grotere energieautonomie voor consumenten.

REC - Een betrouwbare partner

REC is een internationale pionier in zonne-energie met Scandinavische roots die wereldwijd een sterke
reputatie geniet. Bij REC leggen we ons erop toe om iedereen van schone zonne-energie te voorzien
via onze betrouwbare en hoogwaardige producten. “Solar’s most trusted” is meer dan een slogan – het
is onze belofte, die we elke dag weer voor onze klanten waarmaken met uitstekende producten van
hoge kwaliteit.

Hoofdkantoor van de groep
Productielocatie
Regionaal centrum/
verkoopkantoor

product

Dekt paneeldefecten en garandeert superieure kwaliteit gedurende
ten minste 20 jaar. Alle panelen komen in aanmerking voor een
productgarantie-uitbreiding van 5 jaar, als onderdeel van
de REC ProTrust-garantie.

PRESTATIES

Garandeert dat REC-panelen precies zoals verwacht zullen presteren – elk jaar
gedurende 25 jaar. Hoger gegarandeerd vermogen en hogere jaarlijkse
rendementen zorgen voor een grotere ROI-voorspelbaarheid.

GELEVERD WERK

Deze unieke dekking in de REC ProTrust-garantie biedt extra bescherming
in het onwaarschijnlijke geval dat een REC-paneel moet worden nagekeken.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van REC’s toonaangevende garantie op basis
van systeemgrootte:
Type REC-garantie

REC PROTRUST-GARANTIE

REC’S TOONAANGEVENDE
STANDAARDGARANTIE

Installateursgroep

Exclusief voor
REC Certified Solar Professional-installateurs

Alle installateurs

Systeemgrootte

< 25 kW

25-500 kW

Alle

Productgarantie

25 jaar *

25 jaar *

20 jaar

Garantie
op geleverd werk

25 jaar *

10 jaar *

0

Prestatiegarantie

Minimumvermogen in jaar 1

REC - Consumenten van zonne-energie
voorzien
REC-zonnepanelen voorzien al alle aspecten van ons leven van stroom − woningen, scholen, sportstadions,
ziekenhuizen, supermarkten en luchthavens, om maar enkele voorbeelden te noemen. Er zit toekomst
in zonne-energie volgens ons.

REC - EEN GEDREVEN FACILITATOR

REC maakt het mogelijk om uw eigen woning of bedrijf van stroom te voorzien. Zelfstandig en efficiënt.
Met zijn iconische en geavanceerde producten helpt REC woningeigenaren en bedrijven om meer
energie op te wekken. Wij maken het mogelijk om aanzienlijk te besparen op elektriciteitsrekeningen.

REC - EEN INNOVERENDE KOPLOPER

Innovatie zit in het DNA van REC: wij zetten voortdurend de toon als het gaat om hoge rendementen
en krachtige producten. REC was het eerste bedrijf dat half-cut-cellen introduceerde in de productie
van multikristallijne panelen. Wij waren ook de eersten met een iconisch “twin”-design voor extra
vermogen en rendement.

Maximaal jaarlijks
Gegarandeerd % van
energieverlies in jaar 2-25 nominaal vermogen in jaar 25

REC Alphα Pure
®

REC N-Peak 2

0,25%

92,0%

0,5%

85,5%

98,0%
www.recgroup.com

REC TwinPeak 4

* De installaties moeten worden geregistreerd via de REC SunSnap-app of het REC Certified Solar Professional-portaal

Ga naar www.recgroup.com/warranty voor meer informatie over de garantievoorwaarden.
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REC-PRODUCTASSORTIMENT

REC ALPH α PURE-SERIE
®

405 Wp Vermogen
garantie
20 jaar productgarantie
25 jaar Prestatie-

REC N-PEAK 2-SERIE
375 Wp
20 jaar
25 jaar

TOT

TOT

Alphα Pure Black

REC TWINPEAK 4-SERIE
375 Wp
20 jaar
25 jaar

Vermogen

TOT

productgarantie
Prestatiegarantie

Vermogen
productgarantie
Prestatiegarantie

®

N-Peak 2

n-peak 2 black

Voortdurende energieproductie bij schaduw

Supersterk frame
Uitzonderlijke kwaliteit
Geavanceerd productieproces
Beschermt tegen initiële daling van het
geïnstalleerde vermogen - Geen LID

Toonaangevende
temperatuur-prestaties

Twinpeak 4 Black

Volledig zwart uitzicht

Volledig zwart uitzicht

Ruim 10% meer
vermogen op uw dak

Twinpeak 4

Lagere interne
weerstanden

Hogere energieopbrengst
bij schaduw

Supersterk frame

Beschermt tegen initiële daling
van het geïnstalleerde vermogen Geen LID

Kristallijne celtechnologie
met een hoog rendement
Betere
temperatuurprestaties

Volledig zwart uitzicht
Lagere interne
weerstanden

Hogere energieopbrengst
bij schaduw

Supersterk frame
Kristallijne celtechnologie
met een hoog rendement
Betere
temperatuurprestaties

Loodvrij, conform RoHS EU 2015/863
Afmetingen:
Gewicht:
Rendement:
Vermogensdichtheid:
Max. systeemspanning:
Temperatuurcoefficiënt:

1821 x 1016 x 30 mm

Afmetingen:

20,5 kg
21,9 %
219 W/m 2

LEAD-FREE
ROHS COMPLIANT

1000 V
-0,26 %/°C

IN AANMERKING
VOOR

Afmetingen:

1755 x 1040 x 30 mm

Gewicht:

20,0 kg

Gewicht:

Rendement:

20,5 %

Rendement:

Vermogensdichtheid:
Max. systeemspanning:
Temperatuurcoefficiënt:

Vermogensdichtheid:

205 W/m 2

Max. systeemspanning:

1000 V
-0,34 %/°C

IN AANMERKING
VOOR

Temperatuurcoefficiënt:

1755 x 1040 x 30 mm
20,0 kg
20,5 %
205 W/m 2
1000 V
-0,34 %/°C

IN AANMERKING
VOOR

