
 

 

 

PANOU SOLAR FOTOVOLTAIC PLANUM 

 

FIȘĂ TEHNICĂ 

 

Celulă solară: Celulă solară monocristalină de înaltă eficiență. Chiar și în condiții de lumină 

slabă, panourile solare își pot maximiza puterea. 

Sticlă temperată: Strat de acoperire anti reflexie și sticlă cu indice de transmisie ridicat care 

crește puterea de ieșire și rezistența mecanică a panoului solar. 

EVA și TPT: Materialele EVA și TPT de înaltă calitate protejează împotriva fisurilor și a 

pătrunderii apei. Utilizarea acestor materiale crește fiabilitatea și durabilitatea panoului solar. 

Cutie de conexiuni: Complet protejată și impermeabilă pentru un rezultat excelent în orice 

condiții meteorologice adverse, cum ar fi vânturi puternice, grindină și umiditate. 

Certificate emise de autoritățile internaționale: Sistem de Gestionare a Calității ISO, CE, 

TUV (IEC61215 și IEC61730). 

 

 
 

1. Caracteristici mecanice 4. Coeficient de temperatură 

 

Dimensiune celulă (mm) 156 x 156 

Nr. de celule 10(2 x 5) 

Dimensiune modul (mm) 823 x 340 x 61 

Greutate modul (KG) 11.2 

 

2. Caracteristici Ambalaj 

Nr. de module per palet 22 

Nr. de paleți per container 20' 

/40'/ 40HC  
24/48/60 

Dimensiunile cutiei de 

ambalare (mm) 
1450 x 900 x 560 

Greutatea cutiei (KG) 290 

 

3. Materiale de construcție  

Sticlă frontală 
3.2mm, Sticlă temperată cu 

conținut scăzut de fier 

Cutie de 

joncțiune 

IP 67 Nominal (Negru) 

Cabluri ieșire 
TUV 1x4mm2, 

lungime: 600/700mm 

Conector Hengda PV-ST01 

Material de 

încapsulare 

EVA (grosime 0.45±0.03mm) 

Folie din spate 
TPT Negru (grosime 

0.32±0.03mm) 

Adeziv de fixare Izolant de silicon (Negru) 
 

Toleranță la putere 0~+3% 

Coeficientul de temperatură 

al Pmax 
(-0.41±0.05)%/°C 

Coeficientul de temperatură 

al Voc 
(-0.34±0.02)%/°C 

Coeficientul de temperatură 

al Isc  
(0.05±0.01) %/°C 

NOTC (°C) (47±2) °C 

 

5. Condiții de operare 

 

Tensiunea maximă a 

sistemului 1000VDC (IEC) 

Siguranța maximă a 

sistemului (A) 
10 

Temperatura de 

operare (°C) 

-40~85 

 



 

 

PANOU SOLAR FOTOVOLTAIC PLANUM 

 

6A. Diagrama Modulului (fără cadru) 6B. Diagrama cadrului (fără modul) 

 

 

 

7. Parametrii electrici la condițiile standard de testare (STC) 

 

Tipul modulului BREC45S-Rab 

Putere maximă nominală (Pmax/W) 47 

Tensiunea maximă de putere (Vmp/V) 5.18 

Tensiune în circuit deschis (Voc/V) 6.67 

Curent maxim de putere (Imp/A) 9,19 

Curent de scurtcircuit (Isc/A) 9.68 

Eficiența modulului (%) 

 
17 

STC: Iradiere 1000W/M2 Temperatura modulului: 25°C AM=1.5 

 

8. Curba IV  

Curba curent-tensiune și curent-putere (BREC47S-Rab) 

 

 
Această publicație rezumă garanția și specificațiile produsului, care pot fi modificate fără notificare prealabilă. 


