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O Risen Energy 

Risen Energy to wiodący producent wysokiej wydajności produktów fotowoltaicznych. 
Firma założona w 1986 roku od początku czo/owe miejsce w rankingach producentów 
modu/ów PV. Risen Energy jest cenionym dostawcą rozwiązań branży PV na całym 
świecie. Firma jest jednym z pionierów branży solarnej i jest postrzegana jako ekspert w 
dziedzinie badań i rozwoju nowych produktów. Firma jest jednym z najbardziej wydajnych 
i stabilnych finansowo producentów w branży. Dzięki obecności na rynku i wysokim 
statusie wiarygodności finansowej jest w stanie dostarczać wysokiej jakości produkt 
zarówno do małych instalacji domowych jak i dedykowany projektom wielkoskalowym. 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY 

Światowa, czołowa firma wiarygodna finansowo z niezależnie 
certyfikowaną najnowocześniejszą automatyczną produkcją 

Niezależne testy Photon - 2 miejsce wśród 176 międzynarodowych 
dostawców 

Najniższy w branży temperaturowy współczynnik mocy 

Najdłuższa w branży 12-letnia gwarancja 

Znakomita wydajność przy niskiej intensywności promieniowania 

Wysoka odporność na PID 

Dodatnia tolerancja mocy 3% 

Dwuetapowa kontrola EL gwarantująca najwyższą sprawność produktu 

Znacznie zmniejszone straty spowodowane niedopasowaniem mocy 
znamionowej modułów 

Gwarantowana niezawodność i wysoka jakość, które znacznie przekraczają 
wymagania certyfikatów 

Certyfikat potwierdzający odporność na trudne warunki 

• Antyrefleksyjna i zapobiegająca zabrudzeniom powierzchnia minimalizuje 
utratę energii spowodowanej osadem kurzu i brudu

• Wysoka odporność na mgłę solną, amoniak i piasek sprawia, że moduł
może bez problemu pracować w środowisku nadmorskim, rolniczym
i pustynnym

• Odporność na obciążenie mechaniczne 2400Pa i śniegowe 5400Pa 

LINIOWY WYKRES MOCY 

12-letnia gwarancja/ 25-letni wykres liniowy gwarancji
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