Datasheet

Módulo Fotovoltaico

Sirius Full Black - 335W
POLICRISTALINO - 72 CÉLULAS
15 anos de garantia de fabricação
30 anos de garantia de geração
Degradação
de Full
0,5%Black
ao longo
de 30 anos
Os módulos anual
solares
SIRIUS335-72H-BB
da
A linha Sirius Full Black é fabricada com a mais alta
tecnologia Japonesa. Conta com materiais e
componentes estritamente apurados para garantir
qualidade, duração e e ciência. As células solares
de silício pretas são tratadas para absorver mais luz,
o que se traduz em mais energia produzida. A nova
série Full Black da Sirius também apresenta um
backsheet preto e molduras pretas garantindo um
efeito estético nos telhados, realçando a beleza
arquitetônica e valorizando o imóvel.
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Módulo Convencional

A cor preta não veio para alterar somente a
estética dos módulos solares. o preto vem de
nanoestruturas construídas sobre o silício,
que impedem que a luz escape. Ou seja,
com uma re exão de luz que incide sobre os
painéis solares menor a 1%, ainda garante
uma e ciência de aproximadamente 22% na
conversão da luz solar em energia. Isso
supera os painéis solares com silício
tradicional.

SIRIUS335-72PH-BB

| Módulo Sirius - 335w

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

335

Tolerância de Potência. Pmax (%)

0~+3

Tensão Operacional Ideal Vmpp (V)

38.1

Corrente Operacional Ideal Imp (A)

8.84

Tensão de Circuito Aberto Voc (V)

46.2

Corrente de Curto-circuito Isc (A)

9.37

E ciência do Módulo

17.30%

* Sob condi es de teste padr o (STC) de irradia o de 1.000 W/m2, temperatura de c lula de 25 °C e
espectro AM 1,5. * Os dados acima s o apenas para refer ncia e os dados reais est o de acordo com os
testes pr ticos.

DADOS ELÉTRICOS (NMOT)
Potência Nominal Máxima (Wp)

247.4

Tensão Operacional Ideal Vmpp (V)

34.9

Corrente Operacional Ideal Impp (A)

7.09

Tensão de Circuito aberto Voc (V)

42.6

Corrente de Curto-circuito Isc (A)

7.56

*NMOT (Temperatura operacional normal do m dulo): irradia o de 800 W/m2, temperatura ambiente de
20 °C, espectro AM 1,5, velocidade do vento de 1 m/s./s. * Os dados acima s o apenas para refer ncia e
os dados reais est o de acordo com os testes pr ticos.

ê

é

ã

ã
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ã

NMOT

ã
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CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA

SIRIUS335-72PH-BB

| Módulo Sirius - 335w

DADOS MECÂNICOS
Tipo de Célula
Orientação das Células
Dimensões
Peso
Backsheet
Caixa Junção
Cabos
Conectores

Poly 156.75mm×156.75mm
72(6×12)
1956×990×35 mm (com armação)
21,2 kg
Filme composto
IP 67, 3 diodos
4 mm2 , 1200 mm
Compatível com MC4

CONDIÇÃO DE TRABALHO
Tensão Máxima do Sistema

1500 V DC

Temperatura Operacional

-40°C~+85°C

Máximo Fusíveis da série

20 A

Máximo de Carga (Neve/Vento)

5400 Pa
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