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FVE - solární panely - panely Sun Power
012.1.1.10 - monokrystalické panely SP
SPR-320-WHT

Fotovoltaický modul, monokrystalický - 332 Wp

SUN POWER

96 křemíkových článků, propojení článků ze zadní strany,
měrný výkon 196W/m2 (5.1m2/1kW), účinnost panelu 19.6%,
jmenovité napětí 54.7V, jmenovitý proud 5.85A, pojistka stringu 20A,
napětí naprázdno 64.6V, zkratový proud 6.23A, Umax systému 1000V,
teplotní rozsah -40°C až + 85°C, teplotní koeficient -0.38%Pmax/°C,
vysoce transparentní a teplotně stabilní tvrzené sklo 3.2mm,
povrchová textura pro zvyšení účinnosti, připojovací konektory MC,
lehký eloxovaný Al rám 1535x1002x46mm, IP65, hmotnost 18,6kg,
záruka 25 let na výkon nad 90%, záruka 10 let na materiál

451 00112

SPR-315-WHT

Fotovoltaický modul, monokrystalický - 315 Wp

SUN POWER

96 křemíkových článků, propojení článků ze zadní strany,
měrný výkon 193W/m2 (5.2m2/1kW), účinnost panelu 19.3%,
jmenovité napětí 54.7V, jmenovitý proud 5.76A, pojistka stringu 20A,
napětí naprázdno 64.6V, zkratový proud 6.14A, Umax systému 1000V,
teplotní rozsah -40°C až + 85°C, teplotní koeficient -0.38%Pmax/°C,
vysoce transparentní a teplotně stabilní tvrzené sklo 3.2mm,
povrchová textura pro zvyšení účinnosti, připojovací konektory MC,
lehký eloxovaný Al rám 1535x1002x46mm, IP65, hmotnost 18,6kg,
záruka 25 let na výkon nad 90%, záruka 10 let na materiál

451 00113

SPR-230-WHT

Fotovoltaický modul, monokrystalický - 230 Wp

SUN POWER

72 křemíkových článků, propojení článků ze zadní strany,
měrný výkon 185W/m2 (5.4m2/1kW), účinnost panelu 18.5%,
jmenovité napětí 41.0V, jmenovitý proud 5.61A, pojistka stringu 20A,
napětí naprázdno 48.7V, zkratový proud 5.99A, Umax systému 1000V,
teplotní rozsah -40°C až + 85°C, teplotní koeficient -0.38%Pmax/°C,
vysoce transparentní a teplotně stabilní tvrzené sklo 3.2mm,
povrchová textura pro zvyšení účinnosti, připojovací konektory MC,
lehký eloxovaný Al rám 1559x798x46mm, IP65, hmotnost 15kg,
záruka 25 let na výkon nad 90%, záruka 10 let na materiál

451 00100

SPR-225-WHT

Fotovoltaický modul, monokrystalický - 225 Wp

SUN POWER

72 křemíkových článků, propojení článků ze zadní strany,
měrný výkon 181W/m2 (5.5m2/1kW), účinnost panelu 18.1%,
jmenovité napětí 41.0V, jmenovitý proud 5.49A, pojistka stringu 20A,
napětí naprázdno 48.5V, zkratový proud 5.87A, Umax systému 1000V,
teplotní rozsah -40° až + 85°C, teplotní koeficient -0.38%Pmax/°C,
vysoce transparentní a teplotně stabilní tvrzené sklo 3.2mm,
povrchová textura pro zvyšení účinnosti, připojovací konektory MC,
lehký eloxovaný Al rám 1559x798x46mm, hmotnost 15kg,
záruka 25 let na výkon nad 90%, záruka 10 let na materiál

451 00101

012.1.2.10 - polykrystalické panely CSI
CS6P-230

Fotovoltaický modul, polykrystalický - 230 Wp

CANADIAN SOL

60 křemíkových článků, propojení článků z vrchní strany,
měrný výkon 143W/m2 (7.0m2/1kW), účinnost panelu 14.3%,
jmenovité napětí 29.8V, jmenovitý proud 7.71A, pojistka stringu 15A,
napětí naprázdno 36.8V, zkratový proud 8.34A, Umax systému 1000V,
teplotní rozsah -40°C až + 85°C, teplotní koeficient -0.45%Pmax/°C,
vysoce transparentní a teplotně stabilní tvrzené sklo,
povrchová textura pro zvyšení účinnosti, připojovací konektory MC4,
lehký eloxovaný Al rám 1638x982x40mm, IP65, hmotnost 18.5kg,
záruka 10 let na výkon nad 90%, 25 let nad 80%, záruka 6 let na materiál

451 00300

CS6P-220

Fotovoltaický modul, polykrystalický - 220 Wp

CANADIAN SOL

60 křemíkových článků, propojení článků z vrchní strany,
měrný výkon 136W/m2 (7.4m2/1kW), účinnost panelu 13.6%,
jmenovité napětí 29.3V, jmenovitý proud 7.52A, pojistka stringu 15A,
napětí naprázdno 36.6V, zkratový proud 8.09A, Umax systému 1000V,
teplotní rozsah -40°C až + 85°C, teplotní koeficient -0.45%Pmax/°C,
vysoce transparentní a teplotně stabilní tvrzené sklo,
povrchová textura pro zvyšení účinnosti, připojovací konektory MC4,
lehký eloxovaný Al rám 1638x982x40mm, IP65, hmotnost 18.5kg,
záruka 10 let na výkon nad 90%, 25 let nad 80%, záruka 6 let na materiál

451 00301
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FVE - měniče - měniče Delta
012.2.2.10 - měniče Delta SI
SI-2500

Fotovoltaický měnič 1 fázový pro solární výkon do 3.1 kWp

DELTA

DC jmenovitý výkon 2750W, rozsah napětí 150-540V, max.proud 18.3A,
AC jmenovitý výkon 2620W, výstupní napětí 230V, EU účinnost 94,6%,
činitel zkreslení <3.0%, účiník ~1, vlastní spotřeba v noci 0W,
transformátor s účinností 95.6%, izolace promárního a sekundárního okruhu,
MPPT manager v rozsahu 150-450V, LCD displej + 3 LED indikace,
připojení 2 stringů pomocí konektorů TYCO, konektor RS-485 pro spojení s PC,
hliníkové opláštění, krytí IP65 pro venkovní montáž, relativní vlhkost 0-95%,
provozní teplota -25°C až +60°C, rozměr 443x335x150mm, hmotnost 14kg

491 11110

012.2.2.20 - měniče Delta G3
SOLIVIA-3.3-G3

Fotovoltaický měnič 1 fázový pro solární výkon do 4.0 kWp

DELTA

DC jmenovitý výkon 3630W, rozsah napětí 125-540V, max.proud 24.0A,
AC jmenovitý výkon 3300W, výstupní napětí 230V, EU účinnost 96,0%,
činitel zkreslení <3.0%, vlastní spotřeba v noci 0W, DC odpojovač,
transformátor s účinností 96.0%, izolace promárního a sekundárního okruhu,
MPPT manager v rozsahu 150-450V, LCD displej + 3 LED indikace,
připojení 3 stringů pomocí konektorů TYCO, konektor RS-485 pro spojení s PC,
hliníkové opláštění, krytí IP65 pro venkovní montáž, relativní vlhkost 0-98%,
provozní teplota -25°C až +70°C, rozměr 410x410x180mm, hmotnost 21.5kg

491 11211
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