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Systém AC panelů

SunPower Maxeon 5
AC panel
Solární panel SunPower Maxeon 5
Mikrostřídač Enphase

Software Enphase EnlightenTM

Od základu jiné a lepší.
Chcete naplňovat svůj životní potenciál. Vkládat svou
energii do věcí, na kterých Vám záleží. Být v nejlepší formě
i v těžkých dnech.
Proč by se měla Vaše domácí fotovoltaika lišit?
Pouze AC panely Maxeon 5 kombinují nejvýkonnější
solární panely1 v Evropě a pokročilou technologii
mikrostřídačů od společnosti Emphase, které maximalizují
jejich potenciál. Výsledek? O 50% více energie než běžné
solární systémy v průběhu 25 let2 a lepší výkon v
podmínkách skutečného světa. Náš systém se probouzí
dříve a zůstává zapnutý déle než běžné domácí solární
systémy3 pracujíce stejně těžce jako Vy.
Dívejte se na svůj výkon online s důvěrou v ochranu Vaší
25letou špičkovou zárukou4a a našimi 35letými
zkušenostmi se solární energií.
Konečně. Domácí solární systémy, které pracují tvrději a chytřeji.

Posilujeme pozitivní změny™
Solární technologie SunPower je navržena a vyrobena společností
Maxeon Solar Technologies, celosvětovým lídrem v solárních
inovacích.
• V Evropě od roku 2007
• 300 000 zákazníků celosvětově
• Investice do výzkumu a vývoje největší v oboru5
• 900+ solárních patentů6
• 11 světových rekordů v oblasti solárního výkonu
od 20077

Co je mikrostřídač?
Mikrostřídač je malé elektronické zařízení
zespodu každého solárního panelu. Jeho
hlavním úkolem je převést stejnosměrný
proud (DC) ze solárních panelů na střídavou
(AC) energii, která může být použita ve Vašem
domově nebo exportována do sítě.

Silně jednoduché.
Výkonější panely znamená potřebu méně kusů na střechu. V případě uvedeném níže je potřeba pouze
patnáct panelů Maxeon 5 majících stejný výkon jako dvacet konvenčních panelů8. To Vám dává
kompaktní rozložení a prostor pro bezproblémové rozšíření Vašeho systému, pokud elektrifikujete své
auto nebo domácí spotřebiče. S mikrostřídači ukrytými pod každým panelem nebudete potřebovat
rozměrné střídače stringů na zdi. Někdy je méně opravdu více.

Systém stringů se střídači

V konvenčním nastavení řídí jeden střídač
výstup celého solárního pole, což je rozvržení
s jediným bodem selhání.

Jediný bod selhání

0% Výkon systému
když selže střídač 1 stringu

VS

Systém AC panelů
Maxeon 5

AC panel Maxeon 5 rozkládá toto riziko mezi všechny
panely prostřednictvím mnohem spolehlivější
technologie: střídačů Enphase , podpořeno 25letou
zárukou.

Distribuující

struktura

80% Výkon systému
když selže 1 mikrostřídač

Maximalizujte své úspory a
minimalizujte vaše starosti.
SunPower Maxeon 5 je nejvýkonnější residenční
solární panel v Evropě, nejodolnější, jaký je
možno koupit9 s bezkonkurenční zárukou10. V
kombinaci s mikrostřídači Enphase systém
generuje o 50 % více energie než běžné panely v
průběhu 25 let2. Jednoduše je to nejvyspělejší
solární technologie pro Vaši střechu.
Lepší technologie. Lepší dohromady.

Využijte každý okamžik na maximum.
Každý AC panel Maxeon 5 pracuje samostatně, což dělá systém
spolehlivějším a Vaši střechu produktivnější. U konvenční
technologie funguje systém stejně dobře jako jeho nejslabší panel.
To může výrazně snížit výkon způsobený zastíněním nebo výzvami
reálného světa, dokonce i malými úlomky jako je listí.

Systém stringu se střídačem
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50% Výkon systému
(funguje na úrovni nejslabšího panelu)
Topologie pouze pro ilustraci.
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Vždy synchronizováno

The Enphase Enlighten™ app

Nejvyspělejší solární technologie v Evropě, na
Vaší střeše i ve Vašich rukou.

Monitoring na úrovni panelu*
Důvěřujte svému systému díky individuálním údajům o
každém panelu.
Údaje o spotřebě energie, údaje o finančních úsporách a výkon na úrovni modulů nemusí být
pro některé zákazníky k dispozici.

Zobrazení v reálném čase*
Podívejte se na údaje o energii a prostředí na
kterémkoliv připojeném zařízení a sdílejte Vaše výsledky
na socíálních sítích.
Social icon

Circle

Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

*Data poskytována průměrně v 5minutových intervalech.

Automatické updaty softwaru

Bezproblémové aktualizace všech obslužných
programů a vylepšení systému.

Vzdálená technická podpora
Komunikační brána Enphase EnvoyTM připojí Váš solární
systém k internetu, usnadňuje okamžitý přístup k datům
o výkonu systému a kritickým poblémům. Komunikační
brána Envoy odesílá automatická upozornění
o technických problémech společnosti, která Váš
systém instalovala a umožňuje vzdálené odstraňování
problémů.

Nejlepší z obou světů
Investujte s důvěrou vědouce, že kvalita je ověřena jak u panelů SunPower Maxeon tak u
mikrostřídačů Enphase. Každý z nich je jedinečně navržen pro extrémní podnebí, testován nad
rámec průmyslových standardů a ověřen skutečnými výsledky z terénu. Každá z nich je také
chráněna špičkovou zárukou11 od výrobce.12

• Jednička v odolnosti9

• Testováno milion hodin

• 0.005% míra návratnosti panelu13

• 0.05% míra návratnosti mikrostřídače

• 40letá očekávaná životnost14

• Žádné pohyblivé části nebo ventilátory

• 3.5 miliard článků, 35 milionů panelů
vyexpedovaných

• 28 milionů mikrostřídačů expedováno

• 25 let produktové, výkonové a servisní
záruky15

Lídr v solární
udržitelnosti.

16

Věříme, že solární panel by měl být tak čistý,
jako energie, kterou produkuje. Panely
SunPower Maxeon pomohl prosadit nové
standardy pro transparentnost solárního
průmyslu, odpovědné využívání materiálů a
recyklační programy.

Značky Declare a Cradle to Cradle platí pro panely Maxeon 5 DC.

• Nejlepší záruka střídačů v oboru

Připravení přejít na sluneční energii?
Jakožto přední konstruktér nejpokročilejších solárních panelů na světě poznáme kvalitu, když ji vidíme. Proto
spolupracujeme s nejlepšími místními prodejci a instalačními společnostmi, kteří Vám přizpůsobí solární systém
tak, aby byl optimalizován pro osvit, stavební materiály a místní předpisy. Naši partneři jsou členy Vaší komunity a
nejlépe chápou způsob, jak dosáhnout Vašich energetických a environmentálních cílů.
sunpower.maxeon.com
1
2

Na základě přehledu datových listů webových stránek 20 největších výrobců 66-článkových panelů podle IHS, červen 2020.
Zdroj: PVsyst simulation. Odhady: Amsterdam residential roof at 30 deg tilt with portrait installation.
Průměrná velikost systému 6,0 kWp Panel SunPower Maxeon ACM : Max 5 AC 415W (Enphase IQ7A-72-x-INT).
Konvenční panely Mono PERC 310W (0,55% roční míra degradace) + přední střídač stringů.
3 Solární články SunPower Maxeon lépe vnímají modré i červené spektrum světla, což umožňuje lepší produkci
za nízkého osvitu a mračných dnů. Technologie Enphase burst umožňuje lepší produkci při západu a výhodu
slunce a za zhoršených světelných podmínek. Tzn. delší den pro využití solárního systému.
4 Záruka na penely poskytována Maxeon Solar Technologies. Tvrzení založeno na přehledu produktových listů 20
největších výrobců podle IHS, květen 2019. záruka na mikrostřídače poskytovaná Enphase. tvrzení založeno
na posouzení konkurence Enphase, 2020.
5 Na základě kumulativních investic od roku 2007 do roku 2018. Osborne. “R&D spending analysis of 21 PV
manufacturers.” PVTech.com 2019
6 Zahrnuje patenty U.S.A. a dalších celosvětových trhů. Patenty USA jsou exkluzivně licencovány společností
SunPower společnosti Maxeon Solar Technologies. Patenty v jiných zemích vlastní společnost Maxeon.
7 Zdroj: Green, et. al. “Solar cell efficiency tables.” Progress in Photovoltaics. Various years.
8 Patnáct panelů SunPower Maxeon 5 415 W, účinnost 22.2%, v porovnání s dvaceti běžnými panely
(310 W mono PERC, účinnost 19%, approx. 1.64 m²). Obě výsledné velikosti systému jsou 6.2kW DC.
9 Jordan, et. al. Robust PV Degradation Methodology and Application, PVSC 2018.
10 Založeno nahodnocení záruk na webových stránkách 20 největších výrobců, říjen 2019 podle IHS, 2019.
11 SunPower Maxeon tvrzení založeno přehledu produktových listů 20 největších výrobců podle IHS, květen 2019
Tvrzení Enphase založeno na posouzení konkurence, 2020.
12 Solární panel DC kryt zárukou SunPower (25 let produktová a výkonová záruka). Microinverter kryt 25letou
zárukou společnosti Enphase. AC panely by měly být připojeny k Enphase Monitoring hardware (ENVOY), aby
byly kryty produktovou zárukou Enphase.
13 Srovnávací studie: SunPower DC Solar Module Warranty Claim Rate vs. Conventional Panels.”
společnost SunPower, 2019.
14 Panel SunPower 40letá životnost. Zpráva společnosti SunPower, 2013.
15 Služba pouze pro FV instalace v Belgii, Francii, Německu, Itálii, Velké Británii. Rozsah krytí zárukou se v každé
zemi liší. Více informací o záručních podmínkách dostupných ve Vaší zemi najdete na: maxeon.com/legal
16 Panely SunPower vyhrály Sustainability Award 2019 od pv magazine, a solar trade publication.
Ocenění uznalo, že DC panely SunPower byly zhotoveny první výrobou, která dosáhla certifikace Cradle to
Cradle, certifikace NSF for pro solární továrnu bez skládek, životnost výrobku a recyklovatelnost.
Podrobnosti najdete na webových stránkách pv magazine.
© 2020 Maxeon Solar Technologies. Všechna práva vyhrazena. Více informaí na www.maxeon.com/legal. Enphase,
logo Enphase, IQ a další ochranné známky nebo názvy služeb jsou ochrannými známkami Enphase Energy, Inc.
Cradle to Cradle Certi ied™ je certifikační známka licencovaná Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Cradle
to Cradle Certi ied™ je víceatributový certifikační program, který hodnotí bezpečnost produktu pro člověka a životní
prostředí, design pro budoucí cykly používání a udržitelnou výrobu.

