
MODU  BIFACJALNY

Kluczowe cechy

JEDNOLITA GWARANCJA MOCY

Typ P

Dodatnia tolerancja mocy 0~+3%

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

ISO9001:2015: System Zarz dzania Jako ci

SO14001:2015: System Zarz dzania rodowiskiem

ISO45001:2018: Systemy zarz dzania bezpiecze stwem i higien  pracy

Technologia wielobusbarowa
Lepsze wychwytywanie wiat a i zbieranie pr du poprawiaj  moc 
wyj ciow  i czyni  modu  niezawodnym.

Dodatkowa warto  wynikaj ca z gwarancji mocy Jinko Solar
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Wytrzyma o  na ekstremalne
warunki rodowiskowe
Wysoka odporno  na mg  soln  i amoniak.

Redukcja strat w gor cych punktach
Zoptymalizowana konstrukcja elektryczna i ni szy pr d
operacyjny zmniejszaj cy straty w gor cych punktach i daj cy 
lepszy wspó czynnik temperaturowy.

Odporno  PID
Gwarancja doskona ej wydajno ci Anti-PID dzi ki
zoptymalizowanemu procesowi produkcji masowej
i kontroli materia ów.

lata

Zwi kszone obci enie mechaniczne
Certyfikowany w zakresie odporno ci na: wiatr (2400 Pascal) 
i nieg (5400 Pascal).

12-letnia gwarancja na produkt 

25-letnia jednolita gwarancja mocy

0,55% rocznej degradacji w ci gu 25 lat

Technologia MBB 



Rysunki techniczne

Konfiguracja opakowa
(Dwie palety = jeden stos palet)

35 sztuk/paleta, 70 sztuk/stos, 840 sztuk/kontener 40'HQ

Typ modu u

Moc maksymalna (Pmax)

Maksymalne napi cie zasilania (Vmp)

Maksymalna moc pr du (Imp)

Napi cie obwodu otwartego (Voc)

Pr d zwarciowy (Isc)

Sprawno  modu u w standardowych
warunkach testowania STC (%)

Maksymalna warto  znamionowa
bezpiecznika szeregowego

Temperatura pracy ( )

Maksymalne napi cie systemowe

Tolerancja mocy

Wspó czynniki temperaturowe dla Pmax

Wspó czynniki temperaturowe dla Voc

Wspó czynniki temperaturowe dla Isc

Nominalna temperatura robocza ogniwa (NOCT)

Nat enie promieniowania
1000W/m2

©2020 Jinko Solar Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrze one.
Dane techniczne zawarte w tym dokumencie mog  ulec zmianie bez powiadomienia.

Nat enie promieniowania
800W/m2

Temperatura ogniwa 25°C

Temperatura otoczenia 20°C

ATM+1.5

ATM=1.5 Pr dko  wiatru 1m/s

Typ ogniwa

Liczba ogniw

Wymiary

Waga

Szyba przednia

Skrzynka przy czeniowa

Kable wyj ciowe

Rama

Typ P Monokrystaliczny

120 (6×20)

1903×1134×30mm (74.92×44.65×1.18 cala)

24.2 kg (53.35 lbs)

3.2 mm, pow oka antyrefleksyjna, wysoka
transmisja,niska zawarto  elaza, szk o hartowane

Stopie  ochrony IP68

TUV 1×4.0mm2 (+): 400mm , (-): 200mm
lub niestandardowa d ugo

Anodowany stop aluminium

SPECYFIKACJE

Wydajno  elektryczna i zale no  od temperatury

W a ciwo ci mechaniczne

Przód Bok Ty

D ugo : ±2mm

Szeroko : ±2mm

Wysoko : ±1mm

Rozstaw rz dów: ±2mm

Pr
d

 (A
)
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Temperaturowa zale no
Isc, Voc, Pmax

Krzywe pr d-napi cie
i moc-napi cie (450W)


