
Globalna, wiarygodna finansowo firma sklasyfikowana w 
rankingu Tier 1, z niezależnie certyfikowaną 
najnowocześniejszą produkcją automatyczną

,

Technologia bifacjalna umożliwia dodatkowe pozyskiwanie energi
 z tyłu (do 30%)

Najniższy współczynnik cieplny mocy w branży

Najdłuższa oferowana na rynku 12-letnia gwarancja produktu

Doskonała wydajność przy niskim promieniowaniu słonecznym

Wysoka odporność na degradację indukowanym napięciem (PID)

Wąska dodatnia tolerancja mocy

Dwuetapowa 100% kontrola EL gwarantująca produkt wolny od wad

Znacznie mniejsze straty związane z niedopasowanie modułów 
dzięki sortowaniu według imp modułu

Gwarantowana niezawodność i najwyższa jakość znacznie 
wykraczająca poza wymagania certyfikatów

Certyfikat potwierdzający odporność na trudne warunki środowiskowe

Powłoka antyrefleksyjna i zapobiegająca zabrudzeniom 
minimalizuje straty mocy spowodowane osadzaniem się brudu i kurzu 

sprawia, że produkt stanowi idealne rozwiązanie dla środowiska 
nadmorskiego, rolniczego czy pustynnego
Doskonała odporność na obciążenie mechaniczne 
2400 Pa i obciążenie śniegiem 5400 Pa

GWARANCJA LINIOWA WYDAJNOŚCI
12-letnia gwarancja na produkt / 25-letnia gwarancja liniowa mocy

Wysoka odporność na mgłę solną, amoniak i nawiewany piasek 

WYSOKO WYDAJNY BIFACJALNY
MODUŁ MONOKRYSTALICZNY PERC

Moduł MONO PERC Zakres mocy wyjściowej

Maksymalne napięcie Maksymalna efektywność

NAJWAŻNIEJSZE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 



 DANE ELEKTRYCZNE 
Numer modelu
Moc znamionowa w watach - Pmax(Wp)
Napięcie w obwodzie otwartym - Voc(V)

Prąd zwarciowy -  Isc (A)

Napięcie w punkcie mocy maksymalnej - Vmpp  (V)

Prąd w punkcie mocy maksymalnej - lmpp(A)

Wydajność modułu (%)

Napięcie w obwodzie otwartym -Voc(V)

Prąd zwarciowy - lsc(A)

Napięcie w punkcie mocy maksymalnej - Vmpp  (V) 

Prąd w punkcie mocy maksymalnej  - lmpp  (A)

Moc maksymalna—Pmax (wp)                                    

Charakterystyka elektryczna z 10% z tylnim wzmocnieniem mocy

DANE ELEKTRYCZNE (NMOT)

DANE MECHANICZNE

Numer modelu  
Moc maksymalna - Pmax  (Wp)
Napięcie w obwodzie otwartym - Voc  (V)
Prąd zwarciowy - lsc  (A)

Napięcie w punkcie mocy maksymalnej -Vmpp  (V)

Ogniwa słoneczne
Konfiguracja ogniw
Wymiary modułu
Waga
Przednia powłoka

Tylnia powłoka
Rama
Skrzynka przyłączowa
Kable
Złącza

Rama
Skrzynka przy

Nominalna temperatura robocza modułu  (NMOT)
Współczynnik temperaturowy  Voc
Współczynnik temperaturowy  Isc
Współczynnik temperaturowy  Pmax
Temperatura robocza 
Maks. napięcie systemu 
Maks. prąd nominalny bezpiecznika szeregowego 
Ograniczenie prądu wstecznego

Liczba modułów w kontenerze 
Liczba modułów na palecie
Liczba palet w kontenerze
Wymiary opakowania (DŁ x SZER x WYS) [ mm]
Masa brutto opakowania [kg] 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZESYŁKI

TEMPERATURA I MAKSYMALNE WARTOŚCI ZNAMIONOWE

Dodatkowe wzmocnienie z tyłu w porównaniu z mocą przednią ogniwa w standardowych warunkach testowych. Zależy to od montażu 
(konstrukcja, wysokość, kąt nachylenia itp.) oraz albedo podłoża.

°

Monokrystaliczne
150  ogniw  (5  x  15+5x15)
2240  x1102x  30mm
31.5kg
Wysoka przepuszczalno
Szkło hartowane
Aluminium anodyzowane stop  6005-2T6 ,  kolor srebrny
W szczelnej obudowie,  IP68,  1500VDC,  3  diody bocznikowe Schottky
4.0mm2  (12AWG),dodatni(+)350mm,  ujemny(-)350mm  (Złącze w zestawie  )
Risen  Twinsel  PV-SY02,  IP68

Prąd w punkcie mocy maksymalnej - lmpp  (A)

Wymiary modułu fotowoltaicznego  
jednostka: mm
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