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Tämä tietolomake ei ole laillisesti sitova. Valmistaja pidättää 
oikeuden tehdä muutoksia tuotteen teknisiin tietoihin ja/tai 
tuotteen ominaisuuksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viimeisimmät 
versiot kaikista asiakirjoista (ehdot, tiedot, takuut ja asennusohjeet 
löytyvät aina verkkosivuiltamme osoitteesta www.solitek.eu)
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Suurin teho

Elektroniset tiedot (STC*)

Avoimen piirin jännite(VOC/V)
Oikosulkuvirta(ISC/A)
Suurin tehojännite (Vmpp/V)
Suurin tehovirta (Impp/A)
Moduulin tehokkuus (n)

Tehon sietokyky

Nykyinen maksimi (A)

Järjestelmän maksimijännite (V)

Soluteknologia
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*Vakiotestiolosuhteissa (STC) säteilyvoimakkuuden ollessa 1000 W/m², spektrin 
AM 1,5 ja kennon lämpötilassa 25ºC. Flash-testauksen mittaustarkkuus +/-5 %. 
Kaikki läpinäkyvyysarvot ovat noin +/-3 %.

5%         10%        20%        25%Ylimääräinen tehonlisäys

Moduulinn kokonaisteho (Wp) 378 396 450432

Lämpötilaluokitukset

Nykyinen lämpötilakerroin (α)
Jännitteen lämpötilakerroin (β)
Tehon lämpötilakerroin (δ)
Käyttömoduulin nimellislämpötilakerroin

Mekaaniset tiedot

Mitat (LxWxH) (mm)
Mitat reunatiivisteellä (LxWxH) (mm)
Paino (kg)
Etu-/takalasi (mm)
Solutyyppi
Solun koko (mm)
Kiskot
Läpinäkyvyys %
Solukokoonpano
Kehys
Käyttölämpötila (oC)
Suunniteltu kuorma (tuuli/lumi) (Pa)
Suurin testikuorma (tuuli/lumi) (Pa)
Kytkentärasia / IP luokka
Kaapelin poikkileikkauksen koko (mm2)
Kaapelin pituus
Ohitusdiodit
Liitin

Huomo

Vinkkejä tehokkaampaan tehoon

•Tarkista aina, onko järjestelmäsi yhteensopiva paikallisten ympäristöolosuhteiden 
(tuuli-/lumikuorma, lämpötilat) kanssa työmaasi turvallisuuden ja pitkän aikavälin 
energiantuotannon varmistamiseksi.

•Älä liitä eri suuntaisia PV-paneeleja samaan invertterin ketjuun / MPPT:hen (ellei optimoi-
jia käytetä).

•Älä yhdistä ketjuja, joissa on erilainen määrä PV-paneeleja yhteen MPPT:hen (ellei 
optimoijia käytetä).

•Käytä PV-paneeleja, joilla on samat sähköiset parametrit yhdessä merkkijonossa/ 
MPPT:ssä (elleivät optimoijat ole käytetty).

•Varmista aina, että invertterisi on varustettu DC-erottimella. Jos ei, se on suositeltavaa 
asentaa ulkoisesti.

•Älä koskaan anna eri metallien joutua kosketuksiin toistensa kanssa. Käytä bimetallile-
vyjä tai muoviset erottimet galvaanisen korroosion poistamiseksi.

•On erittäin suositeltavaa asentaa SPD:t sekä AC- että DC-piireihin ylijännitteiden vuoksi 
mitätöidä invertterien ja myös paneelien takuun, jos ne ovat vaurioituneet.

•On erittäin suositeltavaa maadoittaa PV-paneelien asennusjärjestelmä ja asentaa 
salama suojaus paikalla.

•Jos asennuskiskot asennetaan moduulin poikki, bifacialiteettivaikutus on pienempi 
kennojen varjostuksen vuoksi.

• Parempi moduulin ilmanvaihto ja lyhyemmät liitäntäkaapelit lisäävät sähköenergian 
tuotantoa.

• Tarkkaile aina kohteen/keskinäistä varjostusta työmaalla. Varjostus voi vähentää 
merkittävästi sähköenergian tuotantoa.

• Nosta PV-paneelin korkeutta maasta, jotta enemmän valoa pääsee kulkemaan 
moduulin alle ja sitten heijastumaan.

• Albedo-arvo kasvaa merkittävästi, jos moduulit asennetaan valkoisten, valoa 
heijastavien pintojen yläpuolelle.

Kiinnityspuristimet
END/MID 100 mm ja 150 mm***

Kiinnityspuristimet
END/MID 150 mm ja 200 mm***

Asennettu muotokuvakonfiguraatioon
Kiinnityspuristimet END/MID

150 mm ja 200 mm***

Asennettu muotokuvakonfiguraatioon.
Kiinnityspuristimet END/MID

150 mm ja 200 mm***

Kiinnityspuristimet
END/MID 150 mm ja 200 mm***

***Kun moduuli asennetaan
pystysuunnassa kaltevalle
katolle, jonka kaltevuus on
>45o, tarvitaan lisäkoukku
moduulin pohjaan

***Katso lisätietoja
SoliTek SOLID -
asennusoppaasta

**Turvalliisuustie dot 1.5


