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RECOM

Europejski producent modułów fotowoltaicznych
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EC Group to zespół stawiający na innowacyjne produkty w klasie premium. Tym samym wprowadzamy na rynek 
polski nową, europejską markę – RECOM.

RECOM ze swoimi mocami produkcyjnymi o wartości 730 MW we Włoszech i Francji jest wiodącym producentem      
modułów fotowoltaicznych w Europie. Co więcej, jest również jedynym europejskim producentem ze statusem Tier 1 
na liście Bloomberg.

Wydajność modułów RECOM zwiększana jest dzięki produkcji w Chinach, gdzie roczny potencjał osiąga wartość           
do 2 GW przy sprzedaży w ponad 90 krajach.

RECOM oferuje szeroką gamę produktów fotowoltaicznych: monokrystaliczne moduły PERC produkowane                          
w technologii gontowej (Shingled) o wydajności od 380 do 665 W, jedno- i dwustronne oraz niskoemisyjne, a wszystkie 
te parametry poparte są odpowiednimi certyfikatami i 25-letnią gwarancją producenta.

Najnowszy produkt firmy RECOM – z serii PUMA – bazuje na technologii gontowej, która oprócz wielu unikalnych zalet 
zapewnia wysoką moc (660 W), niski współczynnik temperaturowy (-0,34 %/°C) oraz najniższy koszt LCOE.

Firma gwarantuje nie tylko konkurencyjne, lecz także stabilne ceny oraz szybką i terminową dostawę.
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Seria PUMA - technologia gontowego łączenia ogniw 

Moduły PUMA są produkowane w technologii gontowej (Shingled), która pozwala na uzyskanie 
większej gęstości ogniw niż w standardowych ogniwach połówkowych.
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Ogniwa przecięte są na 5 lub 6 części, otrzymane „gonty”  składa się w ciągi łącząc przednie i tylne 
krawędzie kolejnych za pomocą kleju przewodzącego prąd elektryczny (ECA).

Klej przewodzący prąd elektryczny (ECA) zastępuje miedziane taśmy łączące, zwykle lutowane
na ogniwach słonecznych, jednocześnie zapewniając elastyczne połączenie i unikając naprężeń 
termicznych/mechanicznych na styku krzem-miedź.  

Seria Puma
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PUMA Series – Shingled modules

Shingled modules – G1
! The crystalline silicon cells are 

connected by a conductive adhesive.
! 5 or 6 strings of cells are connected in

parallel, 2 blocks are connected in
series.
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Standard Half-cut modules

! The crystalline silicon cells are connected 
by soldered copper ribbons. 

! 2 strings of cells are connected in parallel
(same colour), Three blocks are
connected in series (different colours).

Shingled modules – G12
! The crystalline silicon cells are connected 

by a conductive adhesive.
! 6 strings of cells are connected in parallel,

3 blocks are connected in series.
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Seria PUMA - technologia gontowego łączenia ogniw 
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Moduły zbudowane ze standardowych
ogniw połówkowych

Ogniwa z krzemu krystalicznego połączone
są lutowanymi taśmami miedzianymi.
2 ciągi ogniw połączone są równolegle
(ten sam kolor), natomiast 3 bloki połączone
są szeregowe (różne kolory).

Moduły zbudowane z ogniw łączonych
gontowo - G1  

Ogniwa z krzemu krystalicznego
są połączone klejem przewodzącym.
5 lub 6 ciągów ogniw jest połączonych
równolegle, 2 bloki są połączone
szeregowo.

Moduły zbudowane z ogniw łączonych
gontowo - G12 

Ogniwa z krzemu krystalicznego
są połączone klejem przewodzącym.
6 ciągów ogniw jest połączonych 
równolegle, 3 bloki są połączone 
szeregowo.
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Seria PUMA - dostępne moduły
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Moduły z ogniwami
monokrystalicznymi:

z czarną ramą i tylną białą folią
ze srebrną ramą i tylną białą folią
z czarną ramą i czarną tylną folią
(full black) 
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Seria PUMA - dostępne moduły
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Moduły dwustronne
(bifacjalne):

z pojedynczą szybą i tylną
przezroczystą folią
z podwójną szybą
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Seria PUMA - dostępne moduły

Mały rozmiar do montażu na dachu

Moduły PUMA o mocy do 410 W (do 560 W od IIII kwartału 2021 r.), o wydajności 
do 20,9% i 25-letniej gwarancji na produkt i wydajność są:

Do instalacji komercyjnych i użytkowych

Moduły PUMA o mocy do 490 W (do 660 W III kwartału 2021 r.),  o wydajności 
do 20,9% i 25-letniej gwarancji na produkt i wydajność.

najlepszym wyborem jeśli chodzi o „stosunek jakości do ceny”,
idealne do instalacji dachowych (na dachu o tym samym wymiarze można zainstalować 
więcej mocy niż przy użyciu standardowych modułów),
z niskim LCOE (uśrednionymi kosztami energii). 
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G1 - wymiary ogniw

432 ogniwa - RCM SML - G1

MAX. MOC
do 465 W

WYDAJNOŚĆ
20,7%

WSPÓŁCZYNNIK
TEMPERATUROWY
-0,34 %/°C

WYMIARY
1969 x 1140 x 35 (mm)

MAX. MOC
do 390 W

WYDAJNOŚĆ
20,8%

WSPÓŁCZYNNIK
TEMPERATUROWY

-0,34 %/°C

WYMIARY
1646 x 1140 x 35 (mm)

360 ogniw - RCM SMK - G1

158,75 x 158,75 (mm) 1/5 ogniwa
- wymiar 1 gontuG1

WWW.EC-G.EU

Seria PUMA - ogniwa G1
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Max. moc
do 390 W

Wydajność
20,8%

WSPÓŁCZYNNIK TEMPERATUROWY
-0,34 %/°C

Wymiary
1646 x 1140 x 35 (mm)

WYŻSZA WYDAJNOŚĆ 
W GORĄCYM KLIMACIE wydajności właściwej (kWh/kWp) ze względu

na niski współczynnik temperaturowy

+ 0,9 %

BARDZIEJ EFEKTYWNE
WYKORZYSTANIE
PRZESTRZENI wymaganej przestrzeni do instalacji

o mocy 3 MW z modułami PUMA

- 3,1 %

WYŻSZA GENERACJA MOCY
NA JEDNOSTKĘ POWIERZCHNI wydajności instalacji PV/mkw

w gorącym klimacie

* W porównaniu do modułów fotowoltaicznych G1 zbudowanych ze 120 ogniw połówkoych
   o mocy 340 W szeroko dostępnych na rynku 

+ 4,1 %

RCM SMK - G1
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Wydajność przy wysokich temperaturach 
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Efektywność pod względem kosztów

Moduły RCM–SMK o mocy 390 W wprowadzają na rynek mieszkaniowy zalety większych modułów 
używanych w projektach użytkowych (większa moc wyjściowa i sprawność), ale przy niższych 
prądach (Imp 9,5 A zamiast 11,0 A lub 13,3 A), tym samym zapewniając kompatybilność z szeroką 
gamą falowników domowych.
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* Shingled picture: credit Henkel

Niższe koszty
logistyczne, +16% kW
na kontener 40’ HC.

Niższe koszty instalacji BOS: -13% 
użytych modułów do zainstalowania,

ze względu na wyższą wydajność 
i moc modułów gontowych.

Całkowita zainstalowana
moc max. może zostać

zwiększona o 3,3%.



M6 - wymiary ogniw

408 ogniw - RCM SMA - M6

MAX. MOC
do 480 W

WYDAJNOŚĆ
20,9%

WSPÓŁCZYNNIK
TEMPERATUROWY
-0,34 %/°C

WYMIARY
2056 x 1140 x 35 (mm)

MAX. MOC
do 405 W

WYDAJNOŚĆ
20,9%

WSPÓŁCZYNNIK
TEMPERATUROWY

-0,34 %/°C

WYMIARY
1719 x 1140 x 35 (mm)

340 ogniw - RCM SMB - M6

166,00 x 166,00 (mm) 1/5 ogniwa
- wymiar 1 gontuM6
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Seria PUMA - ogniwa M6

10



G12 - wymiary ogniw

408 ogniw - RCM SMT - G12

MAX. MOC
do 650 W

WYDAJNOŚĆ
21,5%

WSPÓŁCZYNNIK
TEMPERATUROWY
-0,34 %/°C

WYMIARY
2355 x 1303 x 35 (mm)

MAX. MOC
do 540 W

WYDAJNOŚĆ
21,8%

WSPÓŁCZYNNIK
TEMPERATUROWY

-0,34 %/°C

WYMIARY
2355 x 1090 x 35 (mm)

340 ogniw - RCM SMS - G12

210,00 x 210,00 (mm) 1/6 ogniwa
- wymiar 1 gontuG12

WWW.EC-G.EU

Seria PUMA - ogniwa G12
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Harmonogram dostępności poszczególnych modułów z serii PUMA
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II kwartał 2021I kwartał 2021 III kwartał 2021 IV kwartał 2021

465 W 

480 W

390 W

405 W
410 W

650 W

G12

M6

G1

SMT

SMS

SML

SMK

SMA

SMB

660 W

540 W 560 W

490 W

470 W

390 W
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Gwarancje
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25-letnia gwarancja na produkt

30-letnia najwyższa gwarancja na wydajność 
o wartość 84,95% pod koniec 30 lat użytkowania

Certyfikaty: 
- fabryki RECOM posiadają certyfikaty ISO 9001 i 14001
- moduły gontowe (Shingled) zostały  przebadane przez 
  TUV NORD i otrzymały certyfikaty IEC61215 i IEC61730

GWARANCJA
NA PRODUKT

LINIOWEJ GWARANCJI
NA MOC WYJŚCIOWĄ

DO
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Najważniejsze korzyści w skrócie
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Większa wydajność
na mniejszej powierzchni 

Wyższa wydajność
w gorącym klimacie

Niski koszt energii
elektrycznej (LCOE)

Niski współczynnik
temperaturowy
-0,34 %/°C

25-letnia gwarancja 
na produkt

Niskie straty
rezystancyjne

Kluczowe korzyści
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Zalety modułów gontowych (Shingled) firmy RECOM
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WIĘKSZA GĘSTOŚĆ OGNIW
I ULEPSZONA ESTETYKA

Zmniejszenie obszaru nieaktywnego poprzez
brak taśm i przerw między ogniwami w ciągach,

co wyrażnie poprawia wydajność i estetykę 
w czarnych modułach. 

NIŻSZE STRATY REZYSTANCYJNE
I WSPÓŁCZYNNIK TEMPERATUROWY

Straty rezystancyjne w ciągach są niższe dzięki 
mniejszemu prądowi gontów (1/5 lub 1/6 

pierwotnego ogniwa) oraz niewykorzystaniu
taśm sprzęgających w ciągach, jednocześnie 

poprawiając wydajność w wysokich 
temperaturach.
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Zalety modułów gontowych (Shingled) firmy RECOM

ZMNIEJSZONE RYZYKO MIKROPĘKNIĘĆ

Zastąpienie lutowanych taśm niskotemperaturowym i elastycznym klejem przewodzącym prąd elektryczny ECA 
zmniejsza naprężenia termiczne podczas produkcji i eksploatacji modułów, tym samym zmniejszając ryzyko
powstawania mikropęknięć.
Naprężenia mechaniczne (np. obciążenie śniegiem) są łagodzone przez elastyczne połączenia, poprawiające 
niezawodność produktu w trudnych warunkach (co także odnajduje odzwierciedlenie w zwiększonej gwarancji). 

16



WWW.EC-G.EU

Zalety modułów gontowych (Shingled) firmy RECOM

LEPSZE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

Klej przewodzący prąd ECA zastępuje część taśm miedzianych z domieszką ołowiu, zmniejszając zawartość
tego szkodliwego pierwiastka o 60%. 

RECOM znacznie zmniejsza ilość topnika potrzebną do wyprodukowania modułu gontowego. Dobrą zaletą jest 
również zmniejszenie ilości lotnych związków organicznych (LZO) uwalnianych do środowiska podczas produkcji 
(niektóre lotne związki organiczne są niebezpieczne dla zdrowia lub mogą szkodzić środowisku).

taśma
metalowa

cynowa ścieżka
połączeniowa
(busbar)

brak taśmy

ścieżka
połączeniowa

(busbar)

Standardowy
moduł

Moduł serii
PUMA
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Zalety modułów gontowych (Shingled) firmy RECOM

LEPSZA WYDAJNOŚĆ VS EFEKT CIENIOWANIA

Innowacyjna konstrukcja modułów fotowoltaicznych RECOM z Serii PUMA oferuje Klientom znaczny wzrost 
wydajności w czasie. 

Chcąc ocenić zachowanie nowego modułu gontowego (Shingled) w zacienionych warunkach, poddano je testom 
w różnych warunkach zacienienia, aby zmierzyć wpływ tego działania na produkcję energii. 
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Doskonały wygląd
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Moduły gontowe firmy RECOM

idealnie komponują się z dachem



BloombergNEF TIER #1

KSZTAŁTUJE PRZYSZŁOŚĆ
ENERGII SŁONECZNEJ
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