GermanPV-Modul
»poly high performance«
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különösen stabil –
tesztelt, 5400 N/m2
felületi nyomásterhelés

gyenge fényviszonyok esetén is
magas hatékonyságú
a kitűnő transzmissziós tulajdonságnak
köszönhetően

MAGYAR VÁLTOZAT 2016

magas, akár a 16,5%
hatásfokot is elérő
modulok
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alkalmas extrém
környezeti feltételek
esetén is

magas ellenálló
képesség a sópermet és ammóniával szemben

a tükröződésmentes
felület növeli a fény
elnyelését és csökkenti a lerakódás
esélyét a modulok
felületén

akár 4.9 W-al
magasabb modulteljesítmény

Gyártó a SOLVIS d.o.o.

Lineáris teljesítménygarancia
Típus:
Lineáris teljesítménygarancia

GPV270P-60

Standard teljesítménygarancia
Garantált teljesítmény

Hozz

www.germanpv.com
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GermanPV GmbH
Am Gleis 3
D-03042 Cottbus
Tel. +49 (0)355 289 132-70
Fax +49 (0)355 289 132-99

GermanPV GmbH
Unterwanger Str. 3
D-87439 Kempten
Tel. +49 (0)831 565 847-20
Fax +49 (0)831 565 847-23

info@germanpv.com
www.germanpv.com

992 mm

1650 mm

860 mm

1000 mm

156 x 156 mm-es polikristály (6 coll)
60 (6 x 10)
1.650 x 992 x 40 mm
18,7 kg
3,2 mm vastag, magas átviteli képességű,
vasszegény, edzett üveg
eloxált, alumínium ötvözet, matt fekete RAL 9005
IP67 védelmi osztály
1000 mm hosszú, 4.0 mm2
maximum 5.400 N/m2

1360 mm

Keret:
Csatlakozódoboz:
Csatlakozó vezeték:
Felületi terhelhetöség:

40 mm

40 mm

Mechanikai adatok
Cella típusa:
Cellák száma:
Méretek:
Súly:
Felső üveg:

946 mm

Műszaki adatok
GPV270P-60

Névleges teljesítmény STF alatt (Pmax)

270 Wp

Névleges üzemi feszültség Umpp

31,1 V

Névleges üzemi villamos áram Impp

8,69 A

Üresjárati feszültség (Voc)

38,3 V

Rövidzárlati áram (Isc)

9,27 A

Modul hatásfoka (%)

16,5 %

Üzemi hőmérséklet (°C)

-40°C-tól +85°C-ig

Max. rendszerfeszültség

1.000 V
0 %-tól +4,9 %-ig

Pmax hőmérsékleti együtthatója

-0,42 %/ °C

Voc hőmérsékleti együtthatója

-0,34 %/ °C

Isc hőmérsékleti együtthatója

0,06 %/°C

Cella névleges hőmérséklete (NOCT)

Voltage (V)

20 °C

A GermanPV modulokat a már bizonyított üvegfólia technológiával gyártják.
A réteges anyagfelépítés magas minőségét a hátoldali fóliakötés és a zárt
szegélytömítés által érik el. Ez extrém hosszú élettartamot garantál és hosszab
stabil teljesítményt. Az automatizált gyártási folyamat a modulok folyamatosan
magas minőséget biztosítja. Max. 16,5 %-os modul hatásfok
érhető el ezáltal.

Minősítések | Tanúsítványok
Az alkalmazott, speciális réteges anyag eljárást a TÜV Rheinland minősítette az
IEC 61215 Ed-2 és IEC 61370 A osztálya alapján. A díjmentes visszavételt
és szakszerű elszállítást garantáljuk.

Minőség | Megbízhatóság
A gyártási hely a TÜV Rheinland minősítése alapján az ISO 9001/2008,
ISO 14001/2004, OHSAS18001, SA 8000, CE, PV CYCLE és MCS tanúsítványokkal rendelkezik. A modulokat kizárólag a GermanPV GmbH számára gyártja.

A következő garanciát kapja a SOLVIS d.o.o.-tól.
· 25 éves, lineáris teljesítménygarancia max. 20%-os teljesítményvesztésnél
· 10 év termékgarancia

A SOLVIS d.o.o. garanciális feltételek érvényessek.

Szolárkábel-csatlakozóvezetékkel
együtt szállítva
Hossza: 1000 mm

STF: Standart Technikai Feltételek
Az elektromos adatok megadásánál standardtesztfeltételeket vettünk alapul: 1.000 W / m2, a
hömérséklet 25 °C (Normál feltételek AM = 1,5).

09/2016 | Információk pontosságát nem garantáljuk és a változtatás jogát fenntartjuk

Teljesítménytolerancia

Current-Voltage & Power-Voltage Curve

Current (A)

Modell

