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 ألواح نصف الخلية متعددة البسبارات ذات الوجه الواحد

 يتم إنتاج األلواح  أحادية البلورة
 (مونو) يف فيالدلفيا للطاقة

 الشمسية  باستخدام أحدث
 خطوط اإلنتاج اآللية (املؤمتتة).
 هذه األلواح مناسبة لالستخدام

 يف معظم تطبيقات الطاقة
 الكهربائية وتتمتع مبتانة ممتازة
وتتحمل الظروف الجوية السائدة

يف منطقة التشغيل

ملم)(182  خاليا حجمواط525- 550 

كفاءة خاليا تصل اىل 23%

 قافد أقل نتيجة املقاومة الداخلية للوح
الشميس

تأثر أقل بالظالل

أقل تأثرًا بالكسور املجهرية

تهالك اقل مع مرور السنوات بفضل
PERC تكنولوجيا

 معامل الحرارة للقدرة القصوى أفضل
بسبب تكنولوجيا النصف خلية

12 

25

 -0.6% 

سنة ضامن عىل مصنعية للوح

سنة ضامن عىل القدرة املنتجة

إنخفاض سنوي عىل اإلنتاج

%90.9سنة12
%83.51سنة25

%100
%97.5

%90.9

%83.1

11225
نهاية السنوات

ضــامن القدرة الناتجة الخطية

ميزات

منحنيات الجهد والتيار

IEC TS 62804 PID Resistance 
IEC 60068 تحمل الغبار واألتربة

IEC 62716 تحمل األمونيا
IEC 61701   تحمل ضباب امللح

IEC 61215 / IEC 61730 
EN ISO 9001: 2015
نظام إدارة الجودة

EN ISO 14001: 2015
نظام إدارة بيئية

EN ISO 45001: 2018
 نظام إدارة السالمة والصحة

املهنية

شهادات املنتج



القدرة  عند ظروف اإلختبار القياسية

البيانات الكهربائية

واطواطواطواطواط525 530540 535545

13.65تيار داّرة الُقرص

12.76التيار عند أقىص قدرة

49.15جهد الداّرة املفتوحة

41.15الجهد عن أقىص قدرة

كفاءة اللوحة

Isc (A)

Impp (A)

Voc (V)

Vmpp (V)

 η’ (%)20.3%

13.72

12.83

49.30

41.31

20.5%

13.79

12.90

49.45

41.47

20.7%

13.86

12.97

49.60

41.64

20.9%

13.93

13.04

49.75

41.80

21.1%

واط 550

14.00

13.11

49.90

41.96

21.3%

اإلشعاع 1000 وات/م2، درجة حرارة 25 درجة مئوية ، AM 1.5 كتلة الهواء : ظروف االختبار القياسية

 الخصائص الفيزيائية

x 1134±1 x 35±1  1±2285أبعاد اللوح ملم

وزن اللوح كغ

عدد األلواح يف الطبلية

الحمل الثابت األقىص(أمامي)

(خلفي) الحمل الثابت األقىص

5400 Pa

2400 Pa

عدد األلواح يف حاوية 40 قدم

29 ± 3% 

31

لوح620

والتغليف التعبئة 

القيمةخصائص

القيمة

القيمة  الحمل امليكانييك

الوجه األمامي

نوع مادة التغليف

الوجه الخلفي

األطار

 بيانات املواد

القيمةخصائص

صندوق الكهرباء 

طول السلك

تصنيف الحريق

144 (72 x 2)

PERC صنف أ - أحادي البلورة بتقنية نوع الخلية

زجاج مقوى 3.2 مم ،طالء مضاد لالنعكاس

 

 EVA

(backsheet)  طبقة خلفية

Type I

األملنيوم املطيل

طول السلك 300 مم ميكن تغريه

عدد الخاليا يف اللوح

IP68 , 3 Bypass Diodes

 معامل الحرارة للقدرة القصوى
 (%/C°)

-0.35

الخصائص الحرارية

القيمةالخصائص

NOCT (°C) 45±2

 معامل الحرارة لجهد الداّرة املفتوحة 
VOC (%/C°)-0.22

معامل الحرارة لتيار داّرة القرص
  ISC (%/C°)

+0.05

تفاوت قياس القدرة:  ٪3 ±، تفاوت القياسات األخرى:  5٪
تخضع ورقة البيانات للتغيري دون إشعار مسبق ، احصل دامئًا عىل أحدث إصدار من ورقة البيانات

 تحذير: لالستخدام من قبل مختصني فقط ، يتطلب تركيب الوحدات الكهروضوئية وتنظيفها ومعالجتها مهارات
 مهنية ويجب أن يتم إجراؤها بواسطة متخصصني مؤهلني فقط ، يرجى قراءة دليل التثبيت والتشغيل قبل

استخدام الوحدات ، وكذلك إرشادات التنظيف

الرشوط التشغيلية

Vmax (V)  أقىص جهد للنظام

(A)تحمل فتيل االنصهار

(°C) نطاق درجة حرارة التشغيل
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1500

IEC: -40 - +85
UL: -40 - +90

رسومات

A-A املقطع العريض
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