
Απόδοση 

•  Υψηλότερη απόδοση μέσω τεχνολογίας λεπτού φίλμ CIS, ανώτερη 
από αυτές που προσφέρονται με κρύσταλλο πυριτίου, σε περίπτωση χαμηλής 
ακτινοβολίας

• Άριστη συμπεριφορά στην σκιά
•  Εγγυημένη λειτουργία του συνόλου, ακόμη και όταν ένα μέρος  

είναι σε σκιά, λόγω διόδων παράκαμψης.
 
Πιστοποιήσεις

• CEI 61646 και CEI 61730
 
Εγγυήσεις

• Εγγύηση προϊόντων: 5 χρόνια
• Εγγύηση απόδοσης: 20 χρόνια
 
Σχεδιασμός

• Ενιαίο μαύρο χρώμα
• Εσωτερική ενίσχυση πλαισίου στις γωνίες
•  Δυνατότητα τοποθέτησης του συστήματος με κρυφά αγκύρια που 

διασφαλίζουν μια αισθητικά ελκυστική εγκατάσταση.

Αντοχή

•  Το σύστημα έχει αναπτυχθεί για την υποστήριξη φορτίου χιονιού σύμφωνα 
με το πρότυπο DIN 1055 και αντέχει μέχρι 551 kg / m².

•  Το σωληνωτό πλαίσιο αλουμινίου είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε ροπή και 
διάβρωση.

•  Το γυαλί έχει σταθεροποιηθεί με μια εξαιρετικά ελαστική πολυμερή κόλλα: 
συνεπώς δεν υπόκειται στη συνέχεια σε κανένα σημειακό μηχανικό φορτίο.

•  Η μονάδα είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη  PVB, τεχνολογία η 
οποία έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της στον τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας.

•  Πρόσθετη σταθερότητα διασφαλίζεται από την ειδικά επεξεργασμένη 
επιφάνεια του γυαλιού.

• Ειδικό βουτυλικό σφράγισμα προστατεύει τις κυψέλες από την υγρασία
 
Ευκολία εγκατάστασης

•  Εκτός από την δυνατότητα συναρμολόγησης με κρυφά αγκύρια, έχουν 
προβλεφθεί τέσσερις τρύπες  Μ6 για συναρμολόγηση με παραδοσιακό τρόπο 
από πίσω.

•  Για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης, τα κυτία σύνδεσης είναι εξοπλισμένα 
με καλώδια και πρίζες MC3.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή Τιμή

Διαστάσεις πάνελ (mm) 672x1595

Πάχος πάνελ (mm) 45

Βάρος πάνελ (Kg) 19,6

Κυτίο συνδέσεων MC (IP65)

Περιγραφή Τιμή

Διαστάσεις κυτίου συνδέσεων (mm) 80x80x23

Διατομή καλωδίων (mm²) 2,5

Σύνδεσμοι MC3

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά

Περιγραφή PM 100 PM 110  PM 120 PM 130

Ονομαστική ισχύς (Wp) 100 110  120 130

Ανοχή ονομαστικής ισχύος (%) +/- 5 +/- 5   +/-5 +/-5 

Απόδοση η (%) 9,3 10,3  11,2 12,1

Τάση ανοικτού κυκλώματος Voc (V) 56,0 56,6  57,4 58,1

Ρεύμα βραχυκυκλώματος Isc (A) 3,1 3,11  3,13 3,19

Τάση μέγιστης ισχύος Vmpp (V) 39,5 42,3  44,9 47,8

Ρεύμα μέγιστης ισχύος Impp (Α) 2,54 2,61  2,68 2,72

Μέγιστο ανάστροφο ρεύμα Ir (A) 5,0 5,0  5,0 5,0

Μέγιστη τάση συστήματος (V) 1000 1000  1000 1000

Συντελεστής θερμοκρασίας Pnom (% / °C)   -0,45%/°C

Συντελεστής θερμοκρασίας Voc (mV / °C)   -205 mV/°C

Συντελεστής θερμοκρασίας Isc (mA / °C)   0,1 mA/°C

Συντελεστής θερμοκρασίας Vmpp (mV / °C)   -122 mV/°C

Πρόσοψη, πίσω όψη και  πλάγια όψη πάνελ

• Σημείο τομής 2 πάνελς
• Λεπτομέρεια σφιγκτήρα στερέωσης
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Διαστάσεις σε mm

Τεχνικό Σχέδιο

Συνεργάτης Saint-Gobain Solar

Διανομέας για την Ελλάδα

www.saint-gobain-solar.com


