Distribuidor nacional de soluções para projetos
fotovoltaicos exclusivamente com tecnologia MLPE

Acreditamos que é possível produzir uma energia limpa e com melhor custobenefício para todos, temos o orgulho de inovar e distribuir nacionalmente o
melhor em tecnologia fotovoltaica, levando a tecnologia MLPE em nosso DNA.
Com uma experiência de mais de 10 anos de importação e distribuição,
localizada estrategicamente em Pernambuco, a Sirius se destaca como
fornecedora no mercado fotovoltaico brasileiro pela tecnologia de ponta,
maior transparência, excelência no atendimento e pela qualidade de seus
produtos. Entendemos que você Integrador, é o nosso maior ativo.

VANTAGENS

CREDENCIADO SIRIUS

MÓDULO

Redução de tempo e custos na entrega dos
equipamentos aos clientes.

Gerenciamento financeiro e logístico centralizado,
Frete grátis em um raio de 1000KM da Sede
(Recife).

Redução da estrutura organizacional interna.

Alavancagem em seu processo de vendas e
fechamentos de contratos.

Determinação de custos em moeda nacional,
reduzindo oscilações e custos.

Suporte técnico personalizado, Gerente de contas
com atendimento humanizado e serviço de
garantias agilizado e nacional.

Acesse:

Soluções financeiras diretas ao projeto e sistema de
pontuação e bonificação.

Soluções personalizadas para projetos acima de
1MW: operacional, tributária, importação, logística,
projeto preliminar e parcerias TurnKey.

https://siriuser.com/portal-do-credenciado/

MÓDULO

MÓDULO SIRIUS
375W - MONO - 72CELL

Único que possui tecnologia com revestimento de grafeno e vidro
duplo. Selo de classificação energética A do INMETRO. 100% dos
produtos são testados em todas as etapas de produção.
Os módulos solares de vidro duplo da SIRIUS são testados e
aprovados e reconhecidos por laboratórios internacionais de
referência, para que possamos oferecer aos nossos clientes um
produto otimizado, confiável e com custo benefício maior.

MÓDULO SIRIUS
375W - MONO - 72CELL

MÓDULO

ÚNICO COM
GARANTIA

Revestimento de Grafeno
Aumentando a geração de energia (Cerca de 2w
da eficiência - 0,5% da transmissão de luz) e autolimpeza, levando economia no custo de
manutenção.

Aprovado pelo Inmetro

Tecnologia inovadora de Vidro Duplo
Reduz as microfissuras durante o transporte e a
instalação (12% mais leve dos que os módulos de
vidro duplo padrão).

9 Busbar (barramentos)
9 busbar, em comparação com 5 padrão de
mercado, gerando maior eficiência energética,
redução do aquecimento e melhor
aproveitamento do espaço.

12 anos de garantia de
fabricação.
30 anos de garantia de
produção de energia.

REVESTIMENTO
DE GRAFENO

Fácil de instalar / Único com 1m de cabo
Os painéis da SIRIUS vem exclusivamente com 1
metro de comprimento, dando mais facilidade,
agilidade e tranquilidade.

VIDRO DUPLO

REVESTIMENTO
GRAFENO

MÓDULO

O revestimento de grafeno aumenta as propriedades de transmissão do vidro,
proporcionando um recurso hidrofóbico aprimorado para obter um efeito de "auto-limpeza”.

Aumento da saída de energia 0,5% em comparação
com o módulo não revestido com grafeno.

ALTO RENDIMENTO

Proporciona um maior desempenho em ambientes
com pouca luz devido suas propriedades.

MAIOR DESEMPENHO
COM POUCA LUZ

Minimiza com eficiência a resistência ao calor, prolonga
a vida útil do módulo e aumenta a produção geral.

MAIOR VIDA
DO PRODUTO

A função de autolimpeza economiza custos de
operação e manutenção significativas.

ECONOMIA

TECNOLOGIA DE

VIDRO DUPLO LEVE

MÓDULO

Mais de 30 anos de vida

Reduz as microfissuras durante o transporte
e a instalação (12% mais leve dos que os
módulos de vidro duplo padrão).

Protege o módulo de danos causados
por arco, pontos quentes e fogo.

Resistência a água, anti-corrosão por
ácido, alcalino e amônia, anti-fricção.

Esta configuração técnica integra as vantagens das propriedades excelentes de resistência às
intempéries do módulo de vidro duplo e da facilidade do método de instalação do módulo padrão,
alcançando o desempenho do módulo de última geração e uma vida útil de mais de 30 anos.

VIDA LONGA

DANOS MÍNIMOS
DE MANUSEIO

CLASSE DE
FOGO A

RESISTÊNCIA A
INTEMPÉRIES

Degradação potencial induzida (PID) é eliminada, gerando 39,6%
mais energia que os módulos padrão em todo o ciclo de vida.

LIVRE DE PID

9 BUSBAR
(BARRAMENTOS)
MÓDULO
MAIOR EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

APROVEITAMENTO
MELHOR DO ESPAÇO

Células solares convencionais feitas de silício são metalizadas com
linhas finas em formato retangular posicionadas na parte frontal e
traseira da estrutura. Elas fazem contato direto com os módulos e,
são chamadas de busbar (barramentos).
Na prática elas se encarregam de conduzir a corrente elétrica
produzida pela célula solar a partir da conversão dos fótons que
são captados.
A utilização de painéis solares mais modernos e que dispõem de
mais busbar, traz implicações significativas para a qualidade e
robustez do projeto fotovoltaico.
Os módulos solares Sirius possuem 9 busbar em comparação aos
5 padrão dos módulos do mercado.
REDUÇÃO DO
AQUECIMENTO

9 BUSBAR
(BARRAMENTOS)
MÓDULO
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Usualmente os painéis solares tem cabo
traseiro de 350mm a 600mm, dificultando a
instalação por seu manuseio.

Os painéis da SIRIUS vem exclusivamente
com 1 metro de comprimento, dando mais
facilidade, agilidade e tranquilidade.

MONOCRISTALINO
vs POLICRISTALINO

MÓDULO

Gráfico ilustrando o percentual de participação do mercado
dos silícios poli e monocristalino - previsão até 2023.
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MÓDULO SIRIUS
375W - MONO - 72CELL

MÓDULO

Clique no ícone acima e veja a matéria da revista
exame sobre a ZNSHINE e sua tecnologia de grafeno.

Clique no botão e veja o vídeo demonstrativo da
tecnologia em Grafeno fabricado pela ZNSHINE.

DATASHEET
MÓDULO 375W
MONO 72 CELL

Tipo de Célula
Orientação das Células
Dimensões

DADOS ELÉTRICOS (STC)
Potência Nominal Máxima. Pmax (W)

DESENHOS DE ENGENHARIA DE MÓDULO (mm)

DADOS MECÂNICOS

375

Tolerância de Potência. Pmax (%)

0~+3

Tensão Operacional Ideal Vmp (V)

39.6

Corrente Operacional Ideal Imp (A)

9.47

Tensão de Circuito Aberto Voc (V)

48.3

Corrente de Curto-circuito Isc (A)

9.97

Eficiência do Módulo

18.71

Mono 158,75×158,75 mm
72(6×12)
2000×1002×30 mm

Peso

26,5 kg

Vidro

2.0mm + 2.0mm
Vidro Temperado

Caixa Junção
Cabos
Conectores

IP 68, 3 diodos
4 mm2 , 1000 mm
Compatível com MC4

CONDIÇÃO DE TRABALHO
Tensão Máxima do Sistema

1500 V DC

* Sob condições de teste padrão (STC) de irradiação de 1.000 W/m2,
temperatura de célula de 25 °C e espectro AM 1,5. * Os dados acima são apenas
para referência e os dados reais estão de acordo com os testes práticos.

Temperatura Operacional

-40°C~+85°C

Máximo Fusíveis da série

20 A

DADOS ELÉTRICOS (NMOT)

Máximo de Carga (Neve/Vento)

Potência Nominal Máxima (Wp)

377,3

Tensão Operacional Ideal Vmpp (V)

36,6

Corrente Operacional Ideal Impp(A)

7,57

Tensão de Circuito aberto Voc(V)
Corrente de Curto-circuito Isc(A)

44,7
8,06

*NMOT (Temperatura operacional normal do módulo): irradiação de 800 W/m2,
temperatura ambiente de 20 °C, espectro AM 1,5, velocidade do vento de 1 m/
s./s. * Os dados acima são apenas para referência e os dados reais estão de
acordo com os testes práticos.

5400 Pa / 2400 Pa

CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA
NMOT

45°C ±2°C

Coeficiente Temperatura Pmax

-0,39%/K

Coeficiente Temperatura Você

-0,29%/K

Coeficiente Temperatura Isc

0,05%/K

CURVAS I-V DE MÓDULO

COMPONENTES

ESTRUTURAS
A melhor e mais confiável forma de instalação nos diversos tipos de telhado
(cerâmico, metálico, fibrocimento, laje, solo ou sob. sua necessidade). Utilize as
estruturas SIRIUS e proteja sua instalação contra ventos, chuvas e possíveis
acidentes.

CONECTORES
Uma das vantagens de um sistema Solar Fotovoltaico SIRIUS é a
facilidade de instalação dos painéis, seja em série ou paralelo
conforme modelo do inversor, utilizando os conectores padrões tipo
MC4. A Sirius oferece conectores MC4 de alto padrão, garantindo a
qualidade e durabilidade.

CABOS
Os cabos de corrente contínua da SIRIUS são próprios para uso em
condições extremas de temperatura, características das aplicações
solares. Com seu duplo isolamento garante a confiabilidade na
instalação e maior vida útil.

sac@siriuser.com
www.siriuser.com

