RSM 144-9-520BM DG-540BM DG
520-540Wp

144 ČLÁNKOVÝ

Mono PERC panel

Rozsah výkonu

lSOOVDC

20.8%

Maximální systémové napětí Maximální účinnost

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

B
Bifacial

Globální Tier 1 společnost s nezávisle certifikovanou
nejmodernější automatizovanou výrobou
Bifaciální technologie umožňuje dodatečný zisk z druhé
strany (až 30%)
Výkonový teplotní koeficient nejnižší ve FV průmyslu
Špičková 12letá záruka na produkt
Vynikající výkon při nízkém osvícení
Skvělá odolnost PID
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1SO9001
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OHSAS18001
::::!! IEC TS 62941
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* Protože na různých trzích existují různé požadavky na certifikaci, kontaktujte prosím
svého místního obchodního zástupce společnosti Risen Energy pro konkrétní
certifikáty platné pro produkty v regionu, ve kterém mají být produkty používány.

RISEN ENERGY CO., LTD.
Risen Energy je předním světovým výrobcem vysoce výkonných solárních
fotovoltaických produktů, tier 1 a poskytovatelem komplexních obchodních řešení pro
rezidenční, komerční a užitkovou výrobu elektřiny. Společnost založená v roce 1986 a
veřejně kótována v roce 2020 cítí povinost vytvářet hodnotu pro své vybrané globální
zákazníky. Technologicko-komerční inovace podpořená dokonalou kvalitou a podporou,
obklopuje lota společnosti Risen Energy! Solární fotovoltaická obchodní řešení, která
patří mezi nejvýkonnější a nákladově nejefektivnější v oboru. S přítomností na místním
trhu a silnou finanční nezávislostí jsme odhodláni a schopni budovat strategii, vzájemně
prospěšnou spolupráci s našimi partnery, protože společně těžíme z rostoucí hodnoty
zelené energie.

Pozitivní výkonová tolerance
Dvoustupňová 100% EL lnspekce zaručuje výrobek bez
závad

�

lmp binning panelu výrazně snižuje ztráty způsobené
nesouladem stringu

�

Mechanická zátěž 2400Pa a zátěž sněhem 5400Pa při
určitém způsobu instalace

[!]

Komplexní produktové a systémové certifikace
• IEC61215:2016; IEC61730-1/-2:2016;
• ISO 9001 :2015 Systém managementu kvality
• ISO 14001 :2015 Systém environmentálního
managementu
• ISO 45001 :2018 Systém řízení bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci

LINEÁRNÍ VÝKONOVÁ ZÁRUKA

12letá produktová záruka / 25letá lineární výkonová záruka

Tashan lndustry Zone, Meilin, Ninghai 315609,Ningbo I PRC
Tel: +86-574-59953239
Fax: +86-574-59953599
E-mail: marketing@risenenergy.com Website: www.risenenergy.com
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Zkontrolujte prosím platnou verzi produktové záruky, kterou oficiálně vydala společnost Risen
Energy Co., Ltd

THE POWER OF R/SING VALUE

ELEKTRICKÉ SPEC. (STC)
Číslo modelu
Maximální výkon Pmpp (Wp)
Napětí naprázdno Uoc ( V)
Proud nakrátko Isc (A)
Napětí max. výkonu Umpp (V)
Proud max. výkonu Impp (A)
Účinnost panelu (%) *

Elektrické specifikace s 10 % ziskem ze zadní strany
Celkový výkon Pmpp (Wp)
Napětí naprázdno Uoc ( V)
Proud nakrátko Isc (A)
Napětí max. výkonu Umpp (V)
Proud max. výkonu Impp (A)
Zisk zadní strany: Dodatečný zisk ze zadní strany se v porovnání se ziskem přední strany za STC. Záleží na instalaci (výšce, struktuře, naklonění atd.)
a albedu podkladu.

ELEKTRICKÁ SPEC. (NMOT)
Číslo modelu
Maximální výkon Pmpp (Wp)
Napětí naprázdno Uoc ( V)
Proud nakrátko Isc (A)
Napětí max. výkonu Umpp (V)
Proud max. výkonu Impp (A)
NMOT: osvit 800W/m2 , teplota okolí 20 °C, rychlost větru 1 m/s

MECHANICKÁ DATA
Solární články

Monokrystalické

Rozložení článků

144 článků (6x12+6x12)

Rozměry panelu

2278x1134x30 mm

Hmotnost

32,5 kg

Sklo

Vysoce propustné, nízký obsah železa, tvrzené ARC

Zadní vrstva

Tvrzené sklo

Rám

Anodizovaná hliníková slitina typ 6005-2T6, stříbrná

Junction box

Potted, IP68, 1500VDC, 3 bypass diody Schottky

Kabeláž

4,0 mm2 (12AWG), positivní (+) 350 mm, negativní (-) 350 mm (včetně konektoru)

Konektor

Risen Twinsel PV-SY02, IP68

TEPLOTNÍ SPECIFIKACE A MAXIMÁLNÍ HODNOTY
Jmenovitá provozní teplota panelu (NMOT)
Teplotní koeficient Uoc
Teplotní koeficient Isc
Teplotní koeficient Pmpp
Provozní teplota
Maximální systémové napětí
Maximální zpětný proud
Limitní zpětný proud

BALÍCÍ ÚDAJE
Počet panelů v kontejneru
Počet panelů na paletě
SOLSOL s.r.o.
Králova 298/4, Brno 616 00
Česká republika
Tel: +420 773 576 737
E-mail: sales@solsol.cz
www.solsol.cz

Počet palet v kontejneru
Rozměry boxu (DxŠxV) v mm
Hrubá váha boxu (kg)

