Datasheet

Módulo Fotovoltaico
Grafeno - 440W
MONOCRISTALINO - 144 HALF CELL
15 anos de garantia de fabricação
30 anos de garantia de potência
Degradação anual de 0,5% ao longo de 30 anos

Os módulos solares da SIRIUS com revestimento GRAFENO
são Fabricados pela gigante ZNSHINE. Com materiais e
componentes selecionados para garantir qualidade, duração e
e ciência, contam com a experiência de mais de 30 anos da
ZN no mercado. Aprovados por laboratórios reconhecidos
internacionalmente, para que possamos oferecer aos nossos
clientes um produto otimizado, con ável e com qualidade.

REVESTIMENTO DE GRAFENO
Torna o vidro autolimpante e aumenta
cerca de 2w da e ciência do módulo
a u m e n t a n d o c e rc a d e 0 , 5 % d a
transmissão de luz.
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9 BUSBAR
Mais barramentos em comparação com
o padrão de mercado. Gerando maior
e ciência, redução do aquecimento e
melhor aproveitamento do espaço.

Anti PID
A degradação limitada de energia
causada pelo efeito PID é garantida
sob rigorosas condições de teste para
produção em massa.
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DADOS ELÉTRICOS (STC)
Potência Nominal Máxima. Pmax (W)

440

Tolerância de Potência. Pmax (%)

0~+3

Tensão Operacional Ideal Vmp (V)

41

Corrente Operacional Ideal Imp (A)

10.74

Tensão de Circuito Aberto Voc (V)

49.90

Corrente de Curto-circuito Isc (A)

11.33

E ciência do Módulo

19.8

* 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)

328.90

Tensão Operacional Ideal Vmpp (V)

38.20

Corrente Operacional Ideal Impp(A)

8.60

Tensão de Circuito aberto Voc (V)

46.60

Corrente de Curto-circuito Isc(A)

9.15

*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.

CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA
44°C ±2°C
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DADOS MECÂNICOS
Tipo de Célula
Orientação das Células
Dimensões

Mono 158,75×158,75 mm
144 (6×24)
2115×1052×35 mm

Peso

24 kg

Vidro

3.2mm + 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

Temperatura Operacional

-40°C~+85°C

Máximo Fusíveis da série

20 A

Máximo de Carga (Neve/Vento)

5400 Pa / 2400 Pa
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