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Toegewijd aan innovatie
SunPower®-modules

SunPower-cellen

De recordbrekende efficiëntie van SunPower-panelen is vandaag
de dag ongeëvenaard op de markt.1 Ze produceren meer energie
uit hetzelfde oppervlak dan conventionele panelen, met minder
degradatie na verloop van tijd. Sterker nog, experts op het gebied
van zonne-energie zetten de panelen van SunPower op nummer
één qua duurzaamheid.2 U kunt er dus op vertrouwen dat u een
verstandige investering doet in schone energie voor de toekomst.

De zonnecellen van SunPower zien er anders uit omdat ze ook
anders zijn. En beter. De kern van de panelen in de E-serie en de
X-serie is het naadloze oppervlak, waardoor de panelen meer
zonlicht opvangen, dankzij ons innovatieve ontwerp met volledig
contact aan de keerzijde. Onze gepatenteerde celstructuur
neemt ook de oorzaken weg van celbreuk en corrosie door
temperatuurschommelingen en vochtige warmte. Deze factoren
zijn verantwoordelijk voor 86% van de storingen die voorkomen bij
conventionele cellen. U kunt dus genieten van een ongeëvenaarde
betrouwbaarheid3 en meer besparing gedurende de levensduur
van uw systeem.”

Kaders

Gezuiverd silicium

Het geavanceerde aluminium
ontwerp maakt gebruik van
door de ruimtevaartindustrie
ontwikkelde lijmen voor het
hechten van het zonnelaminaat,
zodat ze zelfs windbelastingen
met de kracht van een cycloon
kunnen weerstaan.

Hoogwaardige n-type
monokristallijn, ongevoelig voor
lichtdegradatie, met minimale
onzuiverheden, voor een
maximale energieconversie.

Speciaal ontwikkelde
inkapselfolie

Koperen onderlaag
Elementair koper is een
zeer goede geleider en
vervormbaar waardoor de
zonnecel elektrisch intact
blijft, zelf als er scheurtjes
ontstaan.

Uitzonderlijk goed bestand
tegen vocht en elektrische
inwerking, biedt een superieure
betrouwbaarheid onder de meest
extreme omstandigheden.

Vertind koperen
corrosiebarrière
Vertind koper is al tientallen
jaren een beproefde methode die
vrijwel ongevoelig is voor corrosie.

$QWLUHȵHFWHUHQGJODV
Het hoogwaardige glas garandeert
een degelijke laag met een
uniform oppervlak, voor een
maximale productie op bewolkte
dagen.
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Redundante onderlinge
verbindingen
De drievoudig redundante onderlinge
celverbindingen bieden ingebouwde trekontlasting, zodat uitzetting en inkrimping door dagelijkse
temperatuurschommelingen geen
probleem vormen.

Toegewijd aan innovatie
SunPower innoveert continu
De wereldrecord vestigende en superieure betrouwbaarheid
van de SunPower® -panelen komt voort uit 30 jaar
onophoudelijke technologische innovatie. SunPower is het
meest innovatieve zonne-energiebedrijf, met meer dan 600
octrooien. Daarom wordt SunPower gevraagd voor de meest
uitdagende toepassingen, en voor uw dak.

• 30 jaar gestage technologische vooruitgang
• Wereldrecords vestigende module-efficiënties (24,1%) en
celefficiënties van meer dan 25% 4
• Het meest innovatieve bedrijf voor zonnepanelen, met
meer dan 750 patenten
• Al acht jaar lang de grootste investering in onderzoek en
RQWZLNNHOLQJ 5 ' ȼ
• Favoriete leverancier voor toonaangevende iniatitieven
• op het vlak van zonne-energie.

R&D-investeringen fotovoltaïsche
fabrikanten 2007-2015, c-Si5
500

De Solar Impulse 2 voltooide onlangs de
allereerste reis rond de wereld van een
zonnevliegtuig

NASA gebruikt SunPower voor de
verkenning van de ijskap en test zonnepanelen voor toekomstige voertuigen
voor de verkenning van Mars.

R&D-uitgaven (miljoen USD)
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SunPower biedt een energiezuinige
robotreinigingsoplossing aan die 10x
sneller werkt en slechts 25% water
gebruikt vergeleken met handmatige
reiniging.6

*UHHQ0$HWDOm6RODU&HOO(ɝFLHQF\7DEOHV YHUVLRQ }3URJUHVVLQ3KRWRYROWDLFVȊ)UDXQKRIHU39'XUDELOLW\ΖQLWLDWLYHIRU6RODU0RGXOHV3DUWȋ397HFK
Power, 2015.
Ȇ)UDXQKRIHU39'XUDELOLW\ΖQLWLDWLYHIRU6RODU0RGXOHV3DUWȇ )UDXQKRIHULQLWLDWLHIGXXU]DDPKHLGYDQIRWRYROWD±VFKH]RQQHSDQHOHQGHHO 397HFK3RZHU
1XPPHULQȆ)UDXQKRIHU39'XUDELOLW\ΖQLWLDWLYHIRU6RODU0RGXOHV3DUWȇ )UDXQKRIHULQLWLDWLHIGXXU]DDPKHLGYDQIRWRYROWD±VFKH]RQQHSDQHOHQGHHO 397HFK3RZHU
0DJD]LQH&DPSHDX=HWDOȆ6XQ3RZHU0RGXOH'HJUDGDWLRQ5DWHȇ $IEUDDNVQHOKHLG6XQ3RZHUPRGXOH ZKLWHSDSHUYDQ6XQ3RZHU=LHZZZVXQSRZHUFRUS
com/facts voor meer informatie.
Ȇ=RQQHSDQHOHQYDQ6XQ3RZHUOHJJHQRSQLHXZGHODWKRJHUTXDHɝFLQWLHȇ3HUVEHULFKW6XQ3RZHU-XQLKWWSVXVVXQSRZHUFRPEORJVXQSRZHU
VRODUPRGXOHYHULȴHGSHUFHQWHɝFLHQW
$QDO\VHYDQ5 'XLWJDYHQYDQJURRWVWHIDEULNDQWHQYDQIRWRYROWD±VFKHSDQHOHQLQF6LWHFKQRORJ\LQ397HFKFRP2VERUQH MXQL  JHEDVHHUGRSRSHQEDDU
JHUDSSRUWHHUGH5 'XLWJDYHQ
6 Gebaseerd op ervaring met robotreiniging op eigen SunPower-locaties, vergeleken met de gegevens van ingehuurde handmatige reinigingsdiensten ingezet bij een
SunPower-project.
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Solar Impulse met zonnecellen van SunPower.

