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কর্মক্ষমতা

মান নিয়ন্ত্রণ

ওয়্যারেন্টি

সার্টিফিকেট
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!"তকারেকর

ফেটােভা+ক ,সল
পিলি12ালাইনিপিভ ,সল SI-ESF-C-P125X125MM

সূচনা

উপকরণ

ইটস পারফরম:া; ইজ এে>েল? ওভার দ:া ই?ায়ার ,রC অব লাইট ,FGাম, উইথ পারIকJ লারিল হাই ইেয়Lস ইন ,লা লাইট 
িসচJ েয়শ; অর Nাউিডেনস অব ডাইেরP সানলাইট (িডিফউজ ,রিডেয়শন) ।

অ:ািনেসাQিপক সারেফস এিচং ।

িনS িবপরীত বতUমান, উV !বাহ !িতেরােধর এবং িনভU রেযাগ:তা ।

,সৗর ইেনাভা ,ফােটােভালটাইক ,সৗর ,কাষ \তির করেত সবUেশষ উপকরণ ব:বহার কের ।

ব:বহােরর আওয়ার ,কাষ আর আইিডয়াল ফর এিন এি^েকশন দ:াট ইউেজস দ:া ফেটাইেল_ক ইেফP এজ এ িNন এনা`জa ,সাসU িবকজ অব 
ইটস িমিনমাল ,কিমক:াল পিলউশন এb ,না নয়িজ পিলউশন ।

,সৗর িবিকরেণর শিcেক সরাসির বতUমান \বদু:িতক শিcেত রeপাfর করেত আমােদর অত:f দg পিলি12ালাইন িসিলকন 
,কাষhিল (এhিল খJব উV িবjkতার িসিলকেনর িবিভl mIক ,থেক \তির করা হয়) ।

ইচ ,সল ইজ ইেল_কািল ,রেটড টJ  অnমাইজড দ:া িবহ:ািভঅর অব দ:া মিডউল ।

দgতা

আইএসও 9001 hণমান পিরচালন িসে2ম শংসাপo কী
আইএসও 14001 এনভায়রনেম?াল ম:ােনজেম? িসে2ম শংসাপo কী
আইএসও 45001 ,পশাগত pাq: ও সুরgা ব:বqাপনার শংসাপo কী

,রhলার ই;েপকশ; এলাও আস টJ  গ:ারাr দ:া কJ য়ািলI অব দ:া র ম:াটািরয়াল
কJ য়ািলI কেsাল ইন দ:া ,!ােসজ অব আওয়ার ম:ানুেফকচািরং ,!ািসিডউরস
কJ য়ািলI কেsাল অব িফিনসড ,!াডাPস, উই কbাP ,tা ই;েপকশ; এb ,ট2স অব িরলায়ািবিলI এb পারফরম:া;

100% িবপরীত বতUমান ,চক এবং চাgুষ ,চহারা ।

হালকা আেবশন uারা কম অবgয় ।

আওয়ার মিডউলস কম^াই উইথ অল ,সফI িরকয়ারেম?স নট অনিল ,vি>িবিলI বাট অলেসা ডাবল ই;ুেলশন এb হাই ,রিস2া; টJ  ইউ িভ ,রস, অল 
আর সুইেটবল ফর ইউজ ইন আউটেডার এি^েকশন । দ:া িডজাইন অব িদজ মিডউলস ,মকস ,দয়ার ইrেwশন ইন ,বাথ ইbাxয়াল এb ,রিসেডি;য়াল 
িবিLংস (অন অব দ:া ,মা2 এমারিজং ,সPরস ইন দ:া ফেটােভা+ক মােকU ট), এb আদার ইনyােzকচার, িস{ল এb এেথIক ।

উই হ:াভ কJ য়ািলI কেsাল িডভাইেডড ই?J  িt এিলেম?স:

আওয়ার ম:ানুেফকচািরং ^া?স হ:াভ িবন ি!েপয়ারড ইন এেকারেড; উইথ:

আওয়ার িপ িভ মিডউলস আর সারIফািয়ড বাই ই?ারন:াশনািল িরক|াইজড ল:ােবােরটিরজ এb আর !}ফ অব আওয়ার xP এেধের; টJ  ই?ারন:াশনাল 
,সফI 2:াbাডU স, লং টামU পারফরম:া; এb ওভারল কJ য়ািলI অব ,!াডাPস ।
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ম্যাকজিমাম পাওয়ার [ভিএমপিপি] ডব্লিউপি
ভোল্টেজ এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার [ভিএমপিপি] ভোল্টস
কারেন্ট এট ম্যক্সিমাম পাওয়ার [আইএমপিপি] অ্যাম্পিয়ার
খোলা বর্তনী ভোল্টেজ [ভিওসি] ভোল্টস
শর্ট সার্কিট কারেন্ট [আইএসসি] অ্যাম্পিয়ার
এফিসিয়েন্সি [এনএম] %
ফর্ম ফ্যাক্টর [FF] %

ওয়াইডথ (X) হাইট (Y)
সাইজ 125,00 x 125,00 এমএম 210 এমএম 0,02 এম2
বৃদ্ধি CZ
পরিবাহী P
ডোপান্ট Boro (B)
ওরিয়েন্টেশন <100>
অভিযোজন বন্ধ <±3º
প্রতিরোধ ক্ষমতা 0,5 – 3 Ω cm
সংখ্যালঘু বাহক জীবন > 10 µS
অক্সিজেন সামগ্রী ≤ 1 x 1018cm³
কার্বন সামগ্রী ≤ 2 x 1017cm³
স্থানচ্যুতি ঘনত্ব ≤ 3000/cm2
টিটিভি < 30 µm

উপাদান বর্ণনা
sc-Si 1 ইউনিটস 0,01 এমএম Si3N4 বিরোধী প্রতিফলন আবরণ
বাসবারস 5 ইউনিটস 0,001 এমএম CuSn6
অ্যালুমিনিয়াম 1 ইউনিটস 0,01 এমএম PERC-Al-BSF
মোট 0,021 এমএম

α [আইসিসি] %/º সি
β [ভিওসি] %/º সি
γ [পিএমপিপি] %/º সি

[আইএমপিপি] %/º সি
[ভিএমপিপি] %/º সি
[NMOT] º সি
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* (এলআইিড িবেবচনা কের, শংসাপo কত~ Uপেgর পাওয়ােরর পিরসর)

নামমাo মিডউল অপােরIং তাপমাoা + 47 ± 2

,সালার ,কাষ
ইেলক�কাল ক:ােরPার�>

(C)
(Nd)

(প্রকার)
(উপাদান)

17,18

0,52 0,52
5,18 5,21 5,25

এসIিস 2:াbাডU

!"তকারেকর

ফেটােভা+ক মিডউল
িপিভ ,সল SI-ESF-C-P125X125MM পিলি12ালাইন

5,58

তাপমাoা সহগ অব ,ভাে�জ এট ম:াি>মাম পাওয়ার -0,3800

তাপমাoা সহগ অব সটU  সা`কaট কাের? 0,0700

তাপমাoা সহগ অব কাের? এট ম:াি>মাম পাওয়ার 0,1000

তাপমাoা সহগ অব ওেপন সা`কaট ,ভাে�জ -0,3600

এসIিস (2:াbাডU  ,ট2 অবqা): ,রিডেয়শন: 1000 ডি�উ/এম2 + ,সল তাপমাoা: 25º িস + এয়ার ভর: 1,5

ম:াকািনকাল ক:ােরPার�>
এলাকা

-0,3800তাপমাoা সহগ অব ম:াি>মাম পাওয়ার

থামUাল ক:ােরPার�>
তাপমাoা সহগ মেনাি12ালাইন

5,61 5,65
0,63 0,63

5,55
0,62 0,63

উপাদান
কJ য়াrI িথকেনস (Z)

(পদ্ধতি)

(ρ)
(τ d)
(O2)

77,59
17,39 17,55 17,75
77,89 78,01 78,08

0,53
5,28

2,68 2,72 2,74 2,77
0,52
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মা`জaন (X) এমএম

আ
ইএ
সি
স,

 িভ
ওি
স 
এব
ং 
িপ
এম
িপ
িপ

 ন
রম
াল
াইজ

ড 
(%

)

−−−   Pmax −−−   Isc −−−   Voc −−−   Isc −−−   Pmax

কা
ের
?

 (A
)

পা
ওয়
ার

 (W
)

−−−   I-V   1000 W/m2 - - -   P-I  1000 W/m2
−−−   I-V     500 W/m2 - - -   P-I    500 W/m2

তীব্রতা 1000 900 800 500 300 200
শক্তি [Pmpp] Wp 1 0,897 0,796 0,490 0,288 0,186
খোলা বর্তনী ভোল্টেজ [Voc] V 1 0,997 0,990 0,966 0,938 0,914
শর্ট সার্কিট কারেন্ট [Isc] A 1 0,900 0,800 0,500 0,300 0,200

ক্লাস AAA IEC 60904-9 ± 3 %

রেডিয়েশন 1000 ডব্লিউ/এম2 IEC 60904-1 800 ডব্লিউ/এম2 IEC 61215
সেল তাপমাত্রা 25 º সি IEC 60904-3 20 º সি
এয়ার ভর 1,5 ASTM G173 1,5 ASTM G173-03

ASTM 1036 1 এম/এস
পৃষ্ঠা 3/4

তী�তা িনভU রতা
(W/m2)

* Ratio of Voc (Isc) at reduced intensity to Voc (Isc) at 1000 W/m2

!"তকারেকর

হা
ইট

 (Y
)

ফেটােভা+ক মিডউল
িপিভ ,সল SI-ESF-C-P125X125MM

125
কমUgমতা

(,কাষ তাপমাoা: 25º C)

তাপমাoা ,দদীপ:মানতা

,পছেন

,কাষ তাপমাoা (º C) ,দদীপ:মানতা (W/m2)
−−−   Voc

\বদু:িতক পিরমাপ

,রিডেয়শন
পিরেব�ত তাপমাoা

তাপমাoা ,FকQাল ,রসপ;

এসIিস 2:াbাডU এনমট 2:াbাডU

,সালার িসমুেলটর
পাওয়ার িমেয়জারেম? আনসারেটইিনI 

\বদু:িতক কমUgমতা

ওয়াইb িFড

,ভাে�জ (V) তর�ৈদঘU: (nm)

(,কাষ তাপমাoা: 25º C)

এম
এ

12
5

অ�ন

আইএসিস, িভওিস এবং িপএমিপিপ উপর িনভU র কের তাপমাoা আইএসিস, িভওিস এবং িপএমিপিপ উপর িনভU র কের ,দদীপ:মানতা

,কাষ

পিলি12ালাইন

সামেন

এয়ার ভর
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%

ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টস 12
কর্মক্ষমতা 90 % 12

80 % 25
জীবনকাল > 30

ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001

এইচএস কোড 85414020 টিআরসি কোড8541409021
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jধJমাo িচেoর উে�েশ: ছিব।

ইয়ারস

গ:ারাr
SI-ESF-C-P125X125MM

!"তকারেকর

ফেটােভা+ক মিডউল
িপিভ ,সল

এই তথ:পoI 2:াbাডU  এন 50380 এর !েয়াজনীয়তার সােথ সামCস:পূণU।

মfব:

িব�ি�
িবেশষ উে�খ এবং !যJ িcগত তথ: ,নাIশ ছাড়াই স�ব পিরবতUন সােপেg হেত পাের।

তথ: র�ািনর

লাইন পারফরম:া; ওয়:ােরr

ইয়ারস

সাIUিফেকটস

এনভায়রনেম?াল ম:ােনজেম? িসে2ম শংসাপo কী
,পশাগত pাq: ও সুরgা ব:বqাপনার শংসাপo কী

ইয়ারস
 ,রট পাওয়ার gমতা বছেরর অপােরশন ,শেষ
 ,রট পাওয়ার gমতা

hণমান পিরচালন িসে2ম শংসাপo কী

বছেরর অপােরশন ,শেষ

পিলি12ালাইন
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