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Dodatkowy uzysk dzięki liniowej gwarancji mocy

Liniowy spadek mocy Ulica

Standardowy skokowy spadek mocy

Marka ogłoszona przez Bloomberg NEF jako „Global Tier 1”.

Niższe LCOE
Niższe straty rezystancyjne i wynikające z zacienienia
Niższy współczynnik temperaturowy

Wyjątkowa odporność na obciążenia mechaniczne
Obciążenie wiatrem 3800 Pa, obciążenie śniegiem 5400 Pa

Ochrona przed PID
Moduły przeszły testy anty-PID w warunkach
85% wilgotności względnej przez 96 godzin.

O marce ULICA SOLAR: 
ULICA SOLAR jest wiodącym producentem ogniw 
fotowoltaicznych, modułów słonecznych i dostawcą
usług integracji systemów solarnych.  Firma została
wyróżniona przyznaniem Tier 1 przez Bloomberg NEF
w pierwszym kwartale 2020 roku, z roczną mocą 800MW
i własnymi projektami inwestycyjnymi 300MW

Przystosowanie do trudnego środowiska
Zaliczone rygorystyczne testy mgły solnej,
korozji amoniakalnej oraz przeciwpożarowe,
prowadzone przez TUV.
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE KRZYWE I-V

PARAMETRY TEMPERATUROWE

PARAMETRY SYSTEMOWE

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

PARAMETRY OGÓLNE

PAKOWANIE

CERTYFIKATY MIĘDZYNARODOWE

Parametry w standardowych warunkach testowania (STC)

Typ modułu

Moc wyjściowa

Tolerancja mocy

Sprawność
Napięcie mocy maks.

Prąd mocy maks.

Napięcie jałowe
Prąd zwarcia
STC: naświetlenie 1000 W/m2, temperatura modułu 25C, AM1.5 

Normalna temperatura działania ogniwa

Wsp. temperaturowy mocy
Wsp. temperaturowy napięcia
Wsp. temperaturowy natężenia

Maks. napięcie systemu

Maks. prąd nominalny bezpiecznika (poł. szeregowe)

Zakres temperatur działania

Maks. wytrzymałość na śnieg

Maks. wytrzymałość na wiatr
Klasa zastosowań

Front

Ogniwa

Pokrycie
Obramowanie

Skrzynka przyłączeniowa

Okablowanie

Złącza Kompatybilne z MC4

400mm(lub dostosowane) /4mm2

anodyzowany stop aluminium (srebrny/czarny)

EVA (poli(etylen-co-octan winylu))

144/monokrystaliczne/182x91mm

niskożelazowe szkło hartowane /3.2 mm

Wymiary
Waga

Wymiary palety

Waga palety

Sztuk na palecie
Sztuk w kontenerze

Charakterystyki I-V w zależności od naświetlenia

Napięcie(V)

Charakterystyki I-V w zależności od temperatury
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