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Teplotní koeficienty

Technická data (STC*)

Polykrystalické

Monokrystalické

Teplotní koeficient - proud (α)

Výkon
Mono C-Si

Technologie čkánků

Teplotní koeficient - napětí (β)

Poly C-Si

Teplotní koeficient - výkon (δ)
NOMT jmenovitá provozní teplota panelu

Napětí naprázdno (UOC/V)
Proud nakrátko (ISC/A)
Maximální napětí (Umpp/V)
Maximální proud (Impp/A)
Účinnost panelu (n)

Mechanické charakteristiky

Maximální systémové napětí (V)
Max. proud (A)
Tolerance výkonu
*Měřeno za standadních testovacích podmínek (STC) osvit 1000W/sq. m., AM
1.5 a teplota článku 25 C
Přesnost měření flash testů +/- 5 %. Všechny hodnoty jsou přibližné +/- 3 %.

Rozměry a montáž
Pa

Pa

Pa

Rozměry (VxŠxT) (mm)
Rozměry s okrajem (VxŠxT) (mm)
Hmotnost (kg)
Přední/zadní sklo (mm)
Typ článků
Rozměry článku (mm)
Transparentnost
Rozmístění článků
Busbary
Bez rámu

Rám
Provozní teplota (°C)
Maximální zátěž (vítr/sníh) (Pa)
Junction box/třída IP
Průřez kabelem (mm2)
Překlenovací diody
Konektor
**bezpečnostní koeficient 1,5

Záruka výkonu
Alumero fixing clamps END/MID
150 mm and 200 mm

Alumero fixing clamps END/MID
clamps 200 mm
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Alumero fixing clamps END/MID
clamps 200 mm
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*** Pokud je panel instalován na šikmé střeše se sklonem větším než 45⁰, je vyžadováno
připevnit další skobu na spodní straně panelu.
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Poly C-Si
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Mono C-Si
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Účinnost %
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Upozornění
Vždy si ověřte, že je Váš systém kompatibilní
s lokálními podmínkami prostředí v místě
montáže (zatížení sněhem a větrem, teploty)
pro zajištění bezpečnosti a dlouhodobé
produkce energie.
Nepřipojujte různě orientované panely do
jedné série/MPPT střídačů (pokud nejsou užity
optimizéry).

Tipy pro lepší výnosy
Vždy se ujistěte, že Váš střídač je vybaven
odpojovačem stejnosměrného proudu. Není-li
přítomen je doporučeno ho instalovat externě.

Dobré odvětrávání panelů a kratší spojovací
kabely zvýší produkci energie.

Nikdy nedovolte různým kovům, aby spolu
přišly do kontaktu. Použijte bimetalové pásky
či plastové separátory, abyste eliminovali
galvanickou korozi.

Všímejte si možného zastínění panelů v místě
montáže (vzájemného i jinými objekty) Zastínění
může výrazně snížit výrobu elektrické energie.

Nepřipojujte série s různým počtem panelů na
jedno MPPT (pokud nejsou užity optimizéry).

Je vysoce doporučeno nainstalovat SPD do
stejnosměrných i střídavých obvodů, protože
přepětí zruší záruku střídačů i panelů, pokud
dojde k jejich poškození.

Do jedné série/MPPT připojujte pouze panely
stejných elektrických parametrů (pokud
nejsou užity optimizéry).

Je doporučeno uzemnit nosný systém
fotovoltaických panelů a místě montáže
nainstalovat ochranu proti blesku.

Cerikát a členství
COMPLIANT

MIL
STD-810G

IEC 61215
IEC 61730

PID free
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