
WYŻSZA SPRAWNOŚĆ MODUŁU

 
Dodatnia tolerancja na poziomie 0-+3W względem mocy 
znamionowej zapewnia większe uzyski. 

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA GONTOWA
Większy obszar odbioru światła poprawia wydajność modułu,
zmniejsza ryzyko powstawania mikropęknięć oraz zwiększa 
niezawodność modułu.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA OGNIW PERC
Doskonała wydajność i wysoka moc ogniw.

OGRANICZENIE WPŁYWU ZACIENIENIA
Skuteczne ograniczenie negatywnego wpływu zacienienia na pracę modułu.

OGRANICZENIE STRAT WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOPASOWANIA
Mniejsze straty wynikające z niedopasowania oraz poprawiona wydajność.

ODPORNOŚĆ NA GRAD
Certyfikowana odporność na grad: średnica kuli gradowej (d=45 mm)
i prędkość gradu (v=30,7 m/s).

ODPORNOŚĆ NA PID
Doskonały wynik 96-godzinnej próby odporności na degradację 
indukowanym napięciem (w 85°/85%), która może być jeszcze lepsza, 
aby spełniać wyższe normy stosowania w szczególnie trudnych 
warunkach atmosferycznych.

LINIOWA GWARANCJA WYDAJNOŚCI

Standardowa gwarancja 
wydajności modułu 

Liniowa gwarancja wydajności 
modułu Eco Delta

GWARANCJA JAKOŚCI

Eco Delta gwarantuje, że w przypadku dotrzymania warunków normalnej instalacji, użytkowania i konserwacji zawartych w instrukcji obsługi 
Eco Delta, w ciągu 15 lat od daty rozpoczęcia obowiązywania gwarancji nie pojawią się wady materiałowe ani wady związane z wykonaniem 
określone w normach IEC61215 i IEC61730.

O Eco Delta

Eco Delta Power Co.,Ltd. specjalizuje się w badaniu, rozwoju, produkcji oraz sprzedaży urządzeń PV, 
a także świadczy powiązane usługi i dostarcza wysokiej jakości produkty PV klientom na całym świecie.

ECO DELTA Monokrystaliczny moduł w technologii shingled

15lat gwarancji na materiał
i wykonanie 25lat liniowej gwarancji 

wydajności



Sprawność modułu

Temperatura pracy 

Tolerancja mocy

Maksymalne napięcie systemu 

Prąd zwarciowy (Isc)

Maksymalny prąd bezpiecznika

PARAMETRY ELEKTRYCZNE (STC)

PARAMETRY ELEKTRYCZNE (NMOT)

WSPÓŁCZYNNIKI TEMPERATUROWE

PARAMETRY MECHANICZNE

DANE OPCJONALNE

KONFIGURACJA OPAKOWANIA

Moc znamionowa (Pmax)

Napi  ęcie znamionowe (Vmp)

Prąd znamionowy (Imp)

Napięcie obwodu otwartego (Voc)

Współczynnik temperaturowy mocy

Współczynnik temperaturowy napięcia

Współczynnik temp. natężenia prądu

Nominalna Temp. Pracy Ogniwa (NMOT)

Typ ogniw

Wymiary ogniw

Wymiary ogniw (D x S x W)

Waga modułu

Przednia szyba

Rama

Skrzynka przyłączeniowa

Kable

Prąd zwarciowy (Isc)

Długość kabli

Konektor

Rama

Tło

Konektor

Kable

Skrzynka przyłączeniowa

Kontener

Sztuki na palecie

Sztuki w kontenerze

Charakterystyka prądowo-napięciowa
dla różnych wartości natężenia oświetlenia

Temperatura ogniwa: 25 C°

Napięcie [V]

Napięcie [V]

Charakterystyka prądowo-napięciowa
dla różnych wartości temperatury pracy

Strona internetowa:www.ecodeltapower.com

Siedziba główna:No.65 Dacang Road, Zhonglou, Changzhou, China

Moc znamionowa (Pmax)

Napi  ęcie znamionowe (Vmp)

Prąd znamionowy (Imp)

Napięcie obwodu otwartego (Voc)

Dostosowane

Oryginalne MC4

Czarne

Czarna

Złącze PV

diody bypass

Anodowany stop aluminium

Szkło hartowane 3,2 mm

20,5kg

360 szt. (1/5, 158,75)

*Specyfikacja i kluczowe funkcje opisane w karcie katalogowej mogą się nieznacznie różnić i nie są gwarantowane.
Ze względu na ciągłe innowacje, ulepszenia w zakresie badań i rozwoju, Eco Delta Power CO., Ltd. zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian w informacjach opisanych w niniejszym dokumencie w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Należy zawsze uzyskać najnowszą wersję arkusza danych, która powinna być odpowiednio dołączona do wiążącej umowy
zawartej przez strony regulujące wszystkie transakcje związane z zakupem i sprzedażą produktów opisanych w niniejszym dokumencie.

*Przy nominalnej temperaturze pracy modułu (NMOT), natężeniu promieniowania 800W/m , spektrum AM=1,5, temperaturze otoczenia 20°C, prędkości wiatru 1m/s.2

*STC (Standardowe Warunki Testowe): natężenie promieniowania , temperatura modułu 25°C, AM=1,5.
*Odchylenie wartości Voc [V], Isc [A], Vm [V] oraz Im [A]: ±3%

1000W/m2

ECO DELTA Monokrystaliczny moduł w technologii shingled


