
Wysoka wydajność
Monokrystaliczny moduł PERC

110 KOMÓREK 535-555Wp
Moduł mono PERC Zakres mocy

1500VDC 21,2%
Maksymalne napięcie systemu Maksymalna wydajność

KLUCZOWE CECHY

Marka znajduje się na liście Tier 1 z niezależną certyfikowaną 
nowoczesną zautomatyzowaną produkcją

Najniższy współczynnik termiczny w branży

12-letnia gwarancja na produkt - jedna z najlepszych w branży

Doskonała wydajność w słabym świetle

Wysoka odporność na degradację PID

Dodatnia tolerancja mocy

Podwójna kontrola 100% EL zapewnia, że   moduły są 
wolne od wad

Sortowanie modułów Imp radykalnie zmniejsza straty wynikające 
z niedopasowania linii

Gwarantowana niezawodność i rygorystyczne gwarancje jakości znacznie 
wykraczają poza certyfikowane wymagania

Certyfikowany, aby wytrzymać trudne warunki 
środowiskowe

Powierzchnia antyrefleksyjna i zapobiegająca zanieczyszczeniom 
minimalizuje straty mocy spowodowane brudem i kurzem
Silna mgławica solna, odporność na amoniak i piasek na 
wybrzeżu, w rolnictwie i
środowiska pustynne

Risen Energy jest wiodącym na świecie producentem wysokowydajnych produktów fotowoltaicznych poziomu 1 
oraz dostawcami zintegrowanych rozwiązań biznesowych dla energetyki mieszkaniowej, komercyjnej i 
użytkowej. Firma, założona w 1986 roku i w pełni zarejestrowana w 2010 roku, zachęca do generowania cen dla 
wybranych klientów na całym świecie. Innowacje techniczno-komercyjne, poparte niezrównaną jakością i 
wsparciem, otaczają ogólne rozwiązania biznesowe Soler PV firmy Risen Energy, które należą do 
najpotężniejszych i najbardziej opłacalnych w branży. Dzięki naszej obecności na lokalnym rynku i silnemu 
bankowi finansowemu dążymy do tworzenia strategicznych, wzajemnie korzystnych interakcji z naszymi 
partnerami, ponieważ wspólnie korzystamy z rosnących kosztów zielonej energii.

Doskonałe obciążenie mechaniczne 2400Ra i obciążenie 
śniegiem 5400Ra

GWARANCJA SPRAWNOŚCI LINIOWEJ
12-letnia gwarancja na produkt / 25-letnia liniowa gwarancja na moc

0,55% roczna degradacja 
przez 25 lat

Standard rysunkowy

Standard w branży

Lata
Prosimy o sprawdzenie aktualnej wersji ograniczonej gwarancji na produkt, oficjalnie 
wydanej przez Risen Energy Co., Ltd
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a Wartość dodana gwarancji liniowej Risen
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Ðîçì³ðè PV ìîäóëÿ, â ìì Charakterystyka elektryczna (STC)
Nazwa modułu

Moc wyjściowa-Pmax (Wp) 

Napięcie biegu jałowego-Voc (V) 

Prąd KZ-Isc (A)

Napięcie-Vmpp (V)

Prąd-Imp (A)

Wydajność modułu (%)

STC: 1000 W/m²² promieniowanie, temperatura modułu 25 С, AM1,5 zgodnie z EN 60904-3.

Charakterystyka elektryczna (NMOT)
Nazwa modułu

Moc wyjściowa-Pmax (Wp) 

Napięcie biegu jałowego-Voc (V) 

Prąd KZ-Isc (A)

Napięcie-Vmpp (V)

Prąd-Imp (A)

NMOT: 800 W/m²² promieniowanie, temperatura otoczenia 20 ⁰C, prędkość wiatru 1 m/s.

Właściwości mechaniczne
Typ komórki

Konfiguracja komórki

Wymiary modułu

Waga

Supertrans

Monokrystaliczny

110 ogniw (5x11 + 5x11) 

2384x1096x35mm

29kgcharakterystyka przy różnym napromieniowaniu

Metal o wysokiej przewodności z niską zawartością żelaza, hartowane szkło ARC 

Biała blacha

Anodowany stop aluminium typ 6005-2T6, kolor srebrny IP68, 

1500VDC, 3 diody bypass Schottky'ego

4.0mm² (12AWG), plus (+) 350mm, minus (-) 350mm (złącze w zestawie) 

Risen Twinsel PV-SY02, IP68

Podłoże

Rama

Skrzynka przyłączeniowa

Kable wyjściowe

Typ złącza

Temperatura i wartości maksymalne
Temperatura nominalna NOCT 

Współczynnik temperaturowy Voc 

Współczynnik temperaturowy Isc 

Współczynnik temperaturowy Pmax 

Temperatura pracy

Maksymalne napięcie systemu 

Maksymalna seria bezpieczników 

Ograniczenie prądu wstecznego

44⁰C ± 2 ⁰C

- 0,25% /⁰C

0,04%⁰C /

- 0,34% /⁰C

- 40⁰C ~ + 85⁰

C 1500VDC

30A

charakterystyka w różnych temperaturach

30A

Specyfika pakowania
Nasi partnerzy:

40 stóp

620

31

Ilość modułów w kontenerze Ilość 

modułów na palecie Ilość palet w 

kontenerze Waga opakowania, kg 20
950

UWAGA: PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I WKŁADKI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU.
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