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Silna marka technologiczna
Produkty LEDVANCE od lat znane są na rynku oświetleniowym z innowacyjnych rozwiązań technologicznych
oszczędzających energię elektryczną. Światowy kryzys energetyczny oraz rosnące zainteresowanie odnawialnymi
źródłami energii, spowodowały podjęcie przez firmę LEDVANCE kolejnego wyzwania – inwestycje w produkty
wykorzystujące energię słoneczną. Efektem tego jest pojawienie się w ofercie LEDVANCE elementów
systemów fotowoltaicznych. 

Moduły monokrystaliczne to pierwsze produkty z grupy OZE, 
które pojawiły się w ofercie firmy LEDVANCE.
Stanowią one idealne rozwiązanie dla instalatorów, dzięki
rozbudowanej sieci dystrybucji, pełnemu wsparciu specjalistów 
LEDVANCE na każdym etapie instalacji modułów, systemowi 
gwarancji oraz dostępności produktów. 

Firma LEDVANCE wykorzystuje swoje ponad 110 letnie
doświadczenie na rynku elektrotechnicznym oraz pozycję
eksperta w zakresie szybko zmieniających się trendów
technologicznych, co znacząco wpływa na jakość oraz
powtarzalność produkcji.
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Główne zalety modułów LEDVANCE
– Dostępne w popularnych mocach
– Sprawność powyżej 21%
– Technologia PERC
– Technologia Multi Busbar
– Technologia typu Half-Cut
– Otwory drenażowe – wydajniejsze samooczyszczenie
– 3 kolory ram: szara, czarna, full black

IEC 61215: Kwalifikacja projektu i zatwierdzenie typu
IEC 61730: Kwalifikacja bezpieczeństwa modułów fotowoltaicznych
IEC 61701: Badanie odporności na korozję w środowisku mgły solnej
IEC 62716: Badanie korozji w atmosferze amoniaku
IEC 60068: Badania środowiskowe na pył i piasek



Gwarancja mocy wyjściowej

Standard LEDVANCE
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Polska gwarancja
Moduły monokrystaliczne LEDVANCE o mocy od 410W do 555W stanowią rozwiązanie techniczne o podwyższonej 
sprawności oraz odporności na degradację mocy. Podczas ich produkcji zachowane są najwyższe standardy
jakościowe, a same moduły objęte są 12-letnią gwarancją na produkt oraz 25-letnią na liniową utratę mocy.

Wysoka jakość materiałów 
– Jednorodne ogniwa z krzemu monolitycznego 
– Wzmocniona rama aluminiowa 
– Antyrefleksyjna powłoka
– Szkło hartowane o grubości 3,2mm

Sprawdzone technologie 
– Technologia Multi Busbar  
   Wysoka liczba tzw. busbarów, czyli przewodów zbierających       
   prąd z ogniwa fotowoltaicznego. Dzięki temu traci się mniej   
   energii na etapie transportu ładunków z ogniw.
– Technologia typu Half-Cut
   Moduły w technologii Half-Cut lepiej radzą sobie także
   z częściowym zacienieniem. Charakteryzują się większymi    
   uzyskami związanymi z mniejszymi oporami w ogniwie
   oraz większą wytrzymałością na mikropęknięcia.
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O FIRMIE LEDVANCE 
Firma LEDVANCE, posiadająca siedziby w ponad 50 krajach
i aktywnie działająca w ponad 140 krajach, jest jednym
z największych światowych producentów oświetlenia
ogólnego do zastosowań profesjonalnych oraz dla klientów
detalicznych. Oferuje nie tylko szeroki asortyment opraw
oświetleniowych LED sprawdzających się w wielu różnych
obszarach zastosowań, ale również inteligentne rozwiązania
Smart Home i Building. Firma LEDVANCE znana jest
z innowacyjnych rozwiązań technologicznych, podążaniu
zgodnie z trendami na rynku nie tylko oświetleniowym,
ale również energetycznym. Większe zainteresowanie
odnawialnymi źródłami energii na całym świecie oraz kryzys
energetyczny zmotywowały firmę do podjęcia kolejnego
wyzwania i zainteresowanie się jednym z najpopularniejszych
odnawialnych źródeł energii, jakim jest energia słoneczna.
W związku z tym w ofercie firmy LEDVANCE pojawiły się elementy
systemów fotowoltaicznych. 

LEDVANCE jest wykwalifikowanym partnerem dla instalatorów
i profesjonalistów na rynku oświetleniowym, a od niedawna
również na rynku fotowoltaiki. Oprócz szerokiego portfolio
produktów oświetleniowych oferujemy również innowacyjne
elementy systemów fotowoltaicznych.
Informacje o ofercie produktowej oraz usługach można
znaleźć na stronie internetowej www.ledvance.pl

LEDVANCE Sp. z o.o.
ul. Klimczaka 1, klatka E
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