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MODU MONOKRYSTALICZNY

MAKSYMALNA MOC WYJ CIOWA

ZAKRES MOCY

DODATNIA TOLERANCJA MOCY

MAKSYMALNA WYDAJNO

Ma y rozmiar. Generuje ogromn ilo

energii nawet na ograniczonej

przestrzeni. Do
Technologia Multi-busbar o lepszej absorbcji wiat a i ulepszonych
parametrach generowania pr du przez ogniwa
Mniejsze koszty instalacji dzi ki wi kszej mocy i wi kszej wydajno ci
Zwi kszona wydajno w ciep e dni oraz ni szy wspó czynnik
temperaturowy (-0.34%) i ni sza temperatura pracy

ó
j
Zaprojektowane z my l o kompatybilno ci z istniej cymi optymalizatorami,
falownikami oraz systemami monta owymi.
Idealny rozmiar i niska waga. atwy w monta u. Wygodny w transporcie.
Ró norodne rozwi zania instalacyjne. Elastyczny dla nowych systemów
wdro eniowych.

15 lat gwarancji na wykonanie produktu
25 lat gwarancji wydajno ci produktu
Odporno

na zjawisko PID

Wydajno mechaniczna do obci
ujemnego 4000 Pa

enia dodatniego 6000 Pa i obci

Gwarancja wydajno ci Trina Solar’s Backsheet

Kompleksowe certyfikaty systemowe oraz produktowe
System Zarz dzania Jako ci
System Zarz dzania rodowiskowego
Weryfikacja Emisji Gazów Cieplarnianych
System Zarz dzania Bezpiecze stwem i Higien Pracy

enia

MODU MONOKRYSTALICZNY

Z

Tabliczka producenta
Otwór monta owy

Skrzynka
przy aczeniowa

Otwór
uziemiaj cy

B

Otwór spustowy

B

Z

Uszczelniacz silikonowy

Uszczelniacz silikonowy

Z

DANE ELEKTRYCZNE
Ogniwa solarne

Moc maksymalna
Tolerancja mocy
Napi cie zasilania przy max.
mocy

Wysoka przejrzysto

,hartowane z pow ok AR antyrefleksyjn

Pr d roboczy przy max. mocy
anodowany stop aluminium
Napi cie obwodu otwartego
Przewód fotowoltaiczny

Pr d zwarciowy
Wydajno

modu u

Nas onecznienie

Z
temperatura ogniw

Tolerancja pomiaru

W sprawie zastosowanego z cza przy czeniowego prosz o kontakt z regionalnym mened erem sprzeda y

Nominalna temp. pracy ogniwa

Moc maksymalna

Maksymalne napi cie zasilania

Maksymalne nat

masa powietrza

Wspó czynnik temparatury
Wspó czynnik temparatury
Wspó czynnik temparatury

Max. Zabezp. a cucha

enie pr du
J

Napi cie obwodu otwartego

Pr d zwarciowy

Temperatura pracy
Max. Napi cie uk adu

letnia gwarancja na wykonanie produktu
letnia gwarancja na utrzymanie mocy

J Z
Modu y na palecie:
Modu y w kontenerze 40’:

degradacja w pierwszym roku
roczny spadek mocy
(Wi cej informacji dost pnych w karcie gwarancyjnej produktu)
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