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CaĄkowicie odmienne, od 
podstaw. I lepsze. 

 
 

Ogniwa fotowoltaiczne SunPower 
Maxeon®  
x� PozwalajÇ budowaÉ panele 

fotowoltaiczne o najwyľszej sprawnoĝci 2 

x� Niedoĝcigniona niezawodnoĝÉ 3 

x� Opatentowana peĄna podstawa 
metalowa zapobiega pÛkniÛciom i korozji 

�

  

Tak trwaĄe, jak uzysk energii 
x� Pierwsze miejsce w rankingu solarnym 

Silicon Valley Toxics Coalition 4 

x� Pierwsze panele fotowoltaiczne, które 
zdobyĄy certyfikat Cradle to Cradle 
Certified™ na poziomie Silver 5 (w toku) 

x� Zaliczane do wiÛkszej liczby kategorii 
LEED niľ panele konwencjonalne 6 
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| 400 W 
Panele fotowoltaiczne dla domów  

 
Panele SunPower Maxeon ĄÇczÇ w sobie najwyľszÇ sprawnoĝÉ, trwaĄoĝÉ i najlepsze 
warunki gwarancji dostÛpne obecnie na rynku, pozwalajÇc uzyskaÉ wiÛksze iloĝci 
energii i wiÛksze oszczÛdnoĝci w perspektywie dĄugoterminowej. 1,2 
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Najwyľsza moc. Minimalistyczne wzornictwo. 
WiodÇca w branľy sprawnoĝÉ oznacza wiÛcej energii i oszczÛdnoĝci 
z dostÛpnej powierzchni. Przy mniejszej liczbie wymaganych paneli, 
„mniej” zaczyna oznaczaÉ „wiÛcej”.   

 

 

Najwyľszy wspóĄczynnik energii i oszczÛdnoĝci w caĄym 
okresie eksploatacji 
Zaprojektowane tak, aby zapewniÉ 60% wiÛcej energii z tej samej 
powierzchni w ciÇgu 25 lat w rzeczywistych warunkach eksploatacji, 
takich jak czÛĝciowe zacienienie i wysokie temperatury. 2 

25
-le

tn
i u

zy
sk

 e
n

er
gi

i n
a 

w
at

Liczba lat eksploatacji

Nawet do 
60% wi!cej 
energii w!
ca"ym 
okresie 
eksploatacji

0 5 10 15 20 25

150%

140%

130%

120%

110%

100%

90%

80%

70%

60%

Konwencjonalne panele

 Panele SunPower Maxeon

�

 

Wyľsza niezawodnoĝÉ, lepsze warunki 
gwarancji. 
DziÛki ponad 25 milionom paneli zamontowanych 
na caĄym ĝwiecie technologia SunPower moľe 
potwierdziÉ swojÇ trwaĄoĝÉ. Dlatego wĄaĝnie 
udzielamy na nasze panele wyjÇtkowej, 25-letniej 
gwarancji na moc i na produkt, w tym gwarancjÛ 
najwyľszej mocy uzyskiwanej z energii sĄonecznej.  
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Warunki dziaĄania i dane mechaniczne 
Temperatura Od –40°C do +85°C 

OdpornoĝÉ na 
uderzenia 

Grad o ĝrednicy 25 mm, przy prÛdkoĝci 
23 m/s 

Ogniwa sĄoneczne 104 monokrystaliczne Maxeon III Gen 

SzkĄo hartowane 
Wysokoprzepuszczalne, hartowane, 
antyrefleksyjne 

Skrzynka 
przyĄÇczeniowa 

IP-68, Stäubli (MC4), 3 diody obejĝcia 

Masa 19 kg 

Maks. obciÇľenie 9 
Wiatr: 4000 Pa, 408 kg/m² z przodu i z tyĄu
Ĝnieg: 6000 Pa, 611 kg/m² z przodu 

Rama 
Klasa 1, anodyzowana na kolor czarny 
(najwyľsza klasa AAMA) 

A. D"ugo#$ przewodu: 1200 mm +/-10 mm
B. D"uga kraw!d%: 32 mm 
     Krótka kraw!d%: 24 mm 

PROFIL RAMY
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Naleľy zapoznaÉ siÛ z instrukcjÇ bezpieczeĆstwa i montaľu. 
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Dane elektryczne 
 SPR-MAX3-400 SPR-MAX3-395 SPR-MAX3-390 

Moc znamionowa (Pnom) 7 400 W   395 W  390 W 

Tolerancja mocy +5/0% +5/0% +5/0% 

SprawnoĝÉ panelu 22,6%  22,3%  22,1%  

NapiÛcie znamionowe 
(Vmpp) 

65,8 V 65,1 V 64,5 V 

PrÇd znamionowy (Impp) 6,08 A 6,07 A 6,05 A 

NapiÛcie obwodu 
otwartego (Voc) 

75,6 V 75,4 V 75,3 V 

PrÇd zwarciowy (Isc) 6,58 A 6,56 A 6,55 A 

Maksymalne napiÛcie systemu 1000 V IEC 

Maksymalny prÇd nominalny 
bezpiecznika dla poĄÇczenia 
szeregowego 

20 A 

Temperaturowy wspóĄczynnik mocy ȫ0,29% / oC 

Temperaturowy wspóĄczynnik napiÛcia ȫ176,8 mV / oC 

Temperaturowy wspóĄczynnik natÛľenia 
prÇdu 

2,9 mA / oC 

 

Testy i certyfikaty 
Testy standardowe 8  IEC 61215, IEC 61730 

Certyfikaty jakoĝci ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

ZgodnoĝÉ z przepisami 
dotyczÇcymi ochrony 
ĝrodowiska, zdrowia i 
bezpieczeĆstwa 

RoHS (w toku), OHSAS 18001:2007, produkt 
bezoĄowiowy, REACH SVHC-163 (w toku) 

TrwaĄoĝÉ Cradle to Cradle CertifiedTM (w toku) 

Próba amoniakalna IEC 62716 

Próba na pustyni MIL-STD-810G 

Próba mgĄy solnej IEC 61701 (maksymalna surowoĝÉ) 

Próba PID 1000 V: IEC 62804 

DostÛpne zestawienia TUV  

1. SunPower 400 W, sprawnoĝÉ 22,6%, w porównaniu z panelem konwencjonalnym w ukĄadzie o 
tych samych rozmiarach (310 W, sprawnoĝÉ 16%, okoĄo 1,6 m²), 8% wiÛcej energii na kaľdy wat 
(na podstawie plików PVSyst PAN dla przeciÛtnych warunków klimatycznych w UE), tempo 
degradacji wolniejsze o 0,5%/rok (Jordan i in.,  „Robust PV Degradation Methodology and 
Application”, PVSC 2018). 
2. DNV "SunPower Shading Study”, 2013.  W porównaniu z konwencjonalnym panelem ze stykiem 
przednim.  
3. Pierwsze miejsce w kategorii „Fraunhofer PV Durability Initiative for Solar Modules: Part 3”, 
PVTech Power Magazine, 2015.  
4. Firma SunPower zajÛĄa 1. miejsce w rankingu solarnym Silicon Valley Toxics Coalition. 
5. Cradle to Cradle Certified to program wieloaspektowej certyfikacji sĄuľÇcy do oceny produktów 
i materiaĄów pod wzglÛdem ich bezpieczeĆstwa dla zdrowia ludzkiego i ĝrodowiska, sposobu 
projektowania zapewniajÇcego moľliwoĝÉ stosowania w kolejnych cyklach eksploatacji w 
przyszĄoĝci oraz produkcjÛ zgodnie z zasadami zrównowaľonego rozwoju. 
6. Panele Maxeon2 i Maxeon3 dodatkowo zaliczajÇ siÛ do kategorii materiaĄów i zasobów LEED. 
7. Standardowe warunki pomiarów (irradiancja 1000 W/m², wspóĄczynnik masy powietrza 1,5 AM, 
25°C). Standard kalibracji NREL: natÛľenie prÇdu — SOMS, napiÛcie — LACCS FF 
8. Klasa palnoĝci C wg. normy IEC 61730. 
9. Do obliczeĆ przyjÛto wspóĄczynnik bezpieczeĆstwa 1,5. 
     
Zaprojektowano w USA 
Wykonano na Filipinach (ogniwa) 
ModuĄy zmontowane w Meksyku 
 

WiÛcej informacji na stronie www.sunpower.com.  
Specyfikacje zawarte w niniejszym arkuszu danych mogÇ ulec zmianie bez powiadomienia. 
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