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!কাmািন 
 

 
 
!সালার ইেনাভা একI পুননHবীকরণেযাগ@ শিk খােতর সবHবৃহৎ সংsা, pধানত !সৗর !kেtর মেধ@, !ফােটােভালটাইক এবং 
তাপীয় শিk উভয়ই, পিরেবশগত pভাব hাস করার ফেল আমােদর gাহকেদর দkতা সুিবধা ও শিk উnত করেত সkম 

কের। 
 
!সৗর ইেনাভােত pযুিkI একI gর]tপূণH ভূিমকা পালন কের। 

 
আমরা উnত pযুিkর সেŋ পণ@ িবকাশ !য আমােদর আেরা pিতেযািগতামূলক হেত এবং পিরেবশ সmান করেত পারেবন। 
আমরা আপনার pত@াশা পূরণ এবং আপনার সmূণH সntc গ@ারািn আমােদর gাহকেদর উc মােনর !সবা pদান করার জন@ 

pিতe]িতবd হয়। 
 
সবHািধক gণমান এবং গিতর সােথ একI পিরেষবা pদােনর জন@ আমােদর kমাগত বৃিdর একI িবতরণ !নটওয়াকH রেয়েছ। 
আমরা সব অiেল উপিsত হেত চাই !যখােন িবকl শিk িবকাশ হয়, আমােদর পণ@ এবং পিরেষবাgিলেত !যাগ করা 
মানgিল !যমন: 

√ পরামশH 
√ pিতেযািগতা 
√ sায়ীt 
√ !পশাদািরt 
√ !সবা gণমান 
√ আnজHািতকভােব sীকৃত ল@াবেরটিরজ dারা সাIHফাইড 
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 gাস িপিভ !0ার -িবআইিপিভ 
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gাস িপিভ !0ার-িবআইিপিভ-মেনািksালাইন-উপাদান 

 

 
 

 
 

উপাদান বণ(না 

কাচ 
!টেmড এবং অিত-sc কাচ, পুেরাটােত kািn !দয় এবং সিkয় পৃqার 
!কাষgিলেক রkা কের। 

PVB 
(Polivinil Butiral) 

তার ফাংশন সমােবশ !সল সািকHট হয়। 

6কাষ উc দkতা sIেকর িসিলকন গsত। িবd@ৎ !জনােরটর িক 

PVB 
(Polivinil Butiral) 

তার ফাংশন সমােবশ !সল সািকHট হয়। 

কাচ 
!টেmড এবং অিত-sc কাচ, পুেরাটােত kািn !দয় এবং সিkয় পৃqার 
!কাষgিলেক রkা কের। 

জংশন বk 
মিডউলেক অন@ ইনsেলশেনর সােথ <বd@িতকভােব সংযুk করার সহজ পdিত 
pদান কের। 

কােনkরস সহজ এবং d]ত সংেযাগ। 
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SI-ESF-M-BIPV-FL-M156-9-45W 
 

  
 

ইেলকিGকাল ক5ােরkারিsk (এস8িস) 
ম(াকিজমাম পাওয়ার (িপএমিপিপ) ডি#উিপ 45 

টলাের3 ডি#উিপ 0 ~ + 1.35 

4ভাে5জ এট ম(াি6মাম পাওয়ার (িভএমিপিপ) &ভা)স 5.35 

কাের7 এট ম(ি6মাম পাওয়ার (আইএমিপিপ) অ-ঁা.ায়ারস 9.26 

ওেপন সা:ক;ট 4ভাে5জ (িভওিস) &ভা)স 6.33 

শট=  সা:ক;ট কাের7 (আইএসিস) অ-ঁা.ায়ারস 9.83 

ম(াি6মাম িসে>ম 4ভাে5জ (িভএসওয়াইএস?) &ভা)স 715 (IEC) 

ডােয়ােডস (বাইপাস) ক2 য়া34 2 

ম(াি6মাম িসিরজ িফউজ অ-ঁা.ায়ারস 10 

এিফিসেয়ি3 (এনএম) % 12.50 

ফম= ফ(াCর % ≥ 73 

 
ম(াকািনকাল ক(ােরCারD6 

সাইজ হাইট 600 এমএম 
 ওয়াইডথ 600 এমএম 
 িথকেনস 18 এমএম 
ওজন &নট 15 &কিজ 
E7 &মেটিরয়াল উA সংCমণ &পাE কাচ 
 িথকেনস 8 ± 0.2 এমএম 
4সলস টাইপ মেনািCGালাইন 
 ক2 য়া34 3 x 3 ইউিনটস 
 সাইজ 156 x 156 এমএম 
িসিরয়াল কােনকশন ক2 য়া34 9 ইউিনটস 
প-ারালাল কােনকশন ক2 য়া34 1 ইউিনট 
এনক(াপসুসেলশন &মেটিরয়াল PVB 
 িথকেনস 0.76 ± 0.03 এমএম 
ব(াক িশট &মেটিরয়াল উA সংCমণ &পাE কাচ 
 িথকেনস 8 ± 0.2 এমএম 
জংশন ব6 &মেটিরয়াল িপিভিস 
 &Iােটকশন আইিপ67 
 ইেজােলশন ভারসাস িহউিমিড4 এK ইLেলেমM ওেয়দার 
ক(াবলস টাইপ &পালারাইজড এK িসেOPক ইন &লংথ 
 &লংথ 450 mm 
 িথকেনস 4 এমএম2 
 

িফচারস 
&লা কMাRেরিসস Mাস 

 িমিনমাল লেসস ফর &ভাে)জ Sপ 
কােনCরস &মেটিরয়াল িপিভিস 
 টাইপ এমিস4 
 &Iােটকশন আইিপ67 
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gাস িপিভ !0ার -BIPV -পিলিksালাইন-উপাদান 

 

 
 

 
 

উপাদান বণ(না 

কাচ 
!টেmড এবং অিত-sc কাচ, পুেরাটােত kািn !দয় এবং সিkয় পৃqার 
!কাষgিলেক রkা কের। 

PVB 
(Polivinil Butiral) 

তার ফাংশন সমােবশ !সল সািকHট হয়। 

6কাষ উc দkতা sIেকর িসিলকন গsত। িবd@ৎ !জনােরটর িক 

PVB 
(Polivinil Butiral) 

তার ফাংশন সমােবশ !সল সািকHট হয়। 

কাচ 
!টেmড এবং অিত-sc কাচ, পুেরাটােত kািn !দয় এবং সিkয় পৃqার 

!কাষgিলেক রkা কের। 

জংশন বk 
মিডউলেক অন@ ইনsেলশেনর সােথ <বd@িতকভােব সংযুk করার সহজ পdিত 
pদান কের। 

কােনkরস সহজ এবং d]ত সংেযাগ। 

 



 

 

 
 

 
িবেশষ উেlখ এবং pযিুkগত তথ5 6না8শ ছা:াই সmব পিরবত@ ন সােপেk হেত পাের ।. 8/17 

SI-ESF-M-BIPV-FL-P156-9-40W 
 

  
 

ইেলকHকাল ক(ােরCারD6 (এস?িস) 
ম(াকিজমাম পাওয়ার (িপএমিপিপ) ডি#উিপ 40 

টলাের3 ডি#উিপ 0 ~ + 1.20 

4ভাে5জ এট ম(াি6মাম পাওয়ার (িভএমিপিপ) &ভা)স 4.89 

কাের7 এট ম(ি6মাম পাওয়ার (আইএমিপিপ) অ-ঁা.ায়ারস 8.47 

ওেপন সা:ক;ট 4ভাে5জ (িভওিস) &ভা)স 5.79 

শট=  সা:ক;ট কাের7 (আইএসিস) অ-ঁা.ায়ারস 8.99 

ম(াি6মাম িসে>ম 4ভাে5জ (িভএসওয়াইএস?) &ভা)স 715 (IEC) 

ডােয়ােডস (বাইপাস) ক2 য়া34 2 

ম(াি6মাম িসিরজ িফউজ অ-ঁা.ায়ারস 10 

এিফিসেয়ি3 (এনএম) % 11 

ফম= ফ(াCর % ≥ 73 

 
ম(াকািনকাল ক(ােরCারD6 

সাইজ হাইট 600 এমএম 
 ওয়াইডথ 600 এমএম 
 িথকেনস 18 এমএম 
ওজন &নট 15 &কিজ 
E7 &মেটিরয়াল উA সংCমণ &পাE কাচ 
 িথকেনস 8 ± 0.2 এমএম 
4সলস টাইপ পিলিCGালাইন 
 ক2 য়া34 3 x 3 ইউিনটস 
 সাইজ 156 x 156 এমএম 
িসিরয়াল কােনকশন ক2 য়া34 9 ইউিনটস 
প-ারালাল কােনকশন ক2 য়া34 1 ইউিনট 
এনক(াপসুসেলশন &মেটিরয়াল PVB 
 িথকেনস 0.76 ± 0.03 এমএম 
ব(াক িশট &মেটিরয়াল উA সংCমণ &পাE কাচ 
 িথকেনস 8 ± 0.2 এমএম 
জংশন ব6 &মেটিরয়াল িপিভিস 
 &Iােটকশন আইিপ67 
 ইেজােলশন ভারসাস িহউিমিড4 এK ইLেলেমM ওেয়দার 
ক(াবলস টাইপ &পালারাইজড এK িসেOPক ইন &লংথ 
 &লংথ 450 mm 
 িথকেনস 4 এমএম2 
 

িফচারস 
&লা কMাRেরিসস Mাস 

 িমিনমাল লেসস ফর &ভাে)জ Sপ 
কােনCরস &মেটিরয়াল িপিভিস 
 টাইপ এমিস4 
 &Iােটকশন আইিপ67 
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pযুিkগত AবিশCD 
 

থাম@াল ক5ােরkারিsk মেনািksালাইন 
6টmােরচার 6কাএিফিসেয়n অব সট@  সািক@ ট কােরn α (আইিসিস) %/º C + 0.0814 

6টmােরচার 6কাএিফিসেয়n অব ওেপন সািক@ ট 6ভােlজ β (িভওিস) %/º C - 0.3910 

6টmােরচার 6কাএিফিসেয়n অব ম5ািkমাম পাওয়ার γ (িপএমিপিপ) %/º C - 0.5141 

6টmােরচার 6কাএিফিসেয়n অব কােরn এট ম5ািkমাম পাওয়ার (আইএমিপিপ) %/º C + 0.10 

6টmােরচার 6কাএিফিসেয়n অব 6ভােlজ এট ম5ািkমাম পাওয়ার (িভএমিপিপ) %/º C - 0.38 

এনওিস8 (েনািমনাল অপাের8ং 6সল 6টmােরচার) º C + 47 ± 2 

 
থাম@াল ক5ােরkারিsk পিলিksালাইন 

6টmােরচার 6কাএিফিসেয়n অব সট@  সািক@ ট কােরn α (আইিসিস) %/º C + 0.0825 

6টmােরচার 6কাএিফিসেয়n অব ওেপন সািক@ ট 6ভােlজ β (িভওিস) %/º C - 0.4049 

6টmােরচার 6কাএিফিসেয়n অব ম5ািkমাম পাওয়ার γ (িপএমিপিপ) %/º C - 0.4336 

6টmােরচার 6কাএিফিসেয়n অব কােরn এট ম5ািkমাম পাওয়ার (আইএমিপিপ) %/º C + 0.10 

6টmােরচার 6কাএিফিসেয়n অব 6ভােlজ এট ম5ািkমাম পাওয়ার (িভএমিপিপ) %/º C - 0.38 

এনওিস8 (েনািমনাল অপাের8ং 6সল 6টmােরচার) º C + 47 ± 2 

 
টলােরn 

ওয়ারিকং 6টmােরচার ºিস ºএফ - 40 ~ + 85 - 40 ~ + 185 

ডাইেলিkক ইেসােলশন 6ভােlজ 6ভাlস 3000 

িরেল8ভ িহউিমিড8 % 0 ~ 100 

ওয়াইn 6রিসsাn এম/এস 60 

 6কিজ/এম2 2400 

 এলিবএস/িফট2 491.56 

ম5াকািনকাল 6লাড- িবয়ািরং ক5াপািস8 6কিজ/এম2 551 5400 Pa (IEC) 

 এলিবএস/িফট2 75.2 3600 Pa (UL) 

ফায়ার 6রিসsাn kাস C 

 
িমেয়জারেমnস পারফম@ড ইন এেকারেডn উইথ s5াnাড@  6টs 6মথডস ই এন ৬০৯০৪-৩ এn এ এস 8 এম ই১০৩৬, কােরেkড টু s5াnাড@  6টs কিnশn (এস 8 িস) 

এয়ার kয়ািল8/েsকচারাল িডিsিবশন এএম 1.5 এ এস8এম িজ১৭৩- ০৩ এ এল 

িলউিমনস ইেnিn8/েরিডেয়শন ডিbউ/এম2 1000 

6সল 6টmােরচার ºিস 25 

 
িমেয়জারেমnস পারফম@ড ইন 6সালার িসমেুলটর 

kাস AAA (এেকারিডং আই IEC 60904-4) 

পাওয়ার িমেয়জারেমn আনসারেটইিন8 ইজ উইথইন ± 3 % 

 
রাকচারাল ক5ােরkারিsk 

6সলস হাই এিফিসেয়িn 6সলস উইথ এিn- িরেfিkভ 6লয়ার অব িসিলকন িনGাইড । 

ইেলকিGক কnাkরস f5াট কপার (িস ইউ) বাথ ইন এ 8ন (এসএন) এn িসলভার (এিজ) এলয়, হুইচ ইmpভস ওেয়lািবিল8 । 

ওেয়িlং অব 6সলস এn iাইভারস ইন 6সকশn ফর 6sস িরিলফ । 

6লিমেনট কেmাসড অব আlা- িkয়ার 6টmারড gাস অন দ5া mn, থারেমাsাবল, ই িভ এ এ্নক5াpলুাn এেmিডং 6সলস এn ইেলকিGকাল ইnেুলশন অন দ5া 6রয়ার ফম@ড বাই এ বদেমজািজ কাচ 

জংশন বk 
6হােজস এn kইক কােনkরস উইথ এিn-এেরার । ইনkুড বাইপাস ডােয়াডস, ইnারেচেqবল থ5াংকস টু দ5া রাই8ং িসেsম হ5াজ 6না ওেয়lস, অল ইেলকিGকাল কnাkস আর 6মড বাই 

6pসার, দাজ এ 6ভােয়িডং দ5া পিসিবিল8 অব 6কাl ওেয়িlং । 

 
ক5ােরkারিsk অব ওয়াক@ 

- দ5া পাওয়ার অব 6সালার 6সলস ভ5াির ইন দ5া আউটপটু অব দ5া 6pাডাকশন 6pােসস । দ5া িডফােরn পাওয়ার 6sিসিফেকশন পব িদজ মিডউলস িরেfk িদজ িডজপারশন । 

- 6সলস িডউিরং দ5া আরিল মাnস অব লাইট এkেপাজার, 6ম এkেপিরেয়n এ িডেgেডশন ফেটািনk kড িডিkেয়েজস দ5া ভ5াল ুঅব দ5া ম5ািkমাম পাওয়ার অব দ5া মিডউল আপ টু ৩% । 

- দ5া 6সলস, ইন নরমাল, অপাের8ং কিnশn, িরচ এ ট5াmােরচার এেবাভ দ5া s5াnাড@   িমেয়জারেমn কিnশn অব দ5া ল5ােবােরটির । দ5া এন ও িস 8 ইজ এ kয়ািnেট8ভ িমেয়জার অব দ5া ইনিkেয়জ । এন ও িস 8 

িমেয়জারেমn ইজ পারফম@ড আnার দ5া ফেলািয়ং কিnশnঃ 6রিডেয়শন অব ০.৮ 6ক দিbউ/এম২, 6টmােরচার ২০ º িস এn ওয়াইn িsড ১ এম/এস । 

- দ5া ইেলকিGকাল  6ডটা িরেfkস টাইিপকাল ভ5ালজু অব দ5া মিডউলস এn 6লিমেনটস এজ িমেয়জারড এট দ5া আউটপটু টারিমনালস এট দ5া ইn অব দ5া ম5ানফু5াকচািরং 6pােসস । 
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gণাবিল ওয়ােরিn 
 

 

!সালার ইেনাভা পণ,gিল সেব0াc মােনর উপাদান এবং সব0েশষ pযুিkর সােথ >তির করা হয়, চমৎকার কারখানার সরFাম এবং সমg উৎপাদন pিkয়া িনয়ntেণর কারেণ। 

উপরnt, আমােদর পণ, চমৎকার নকশা এবং !শষ psাব। 

!সৗর ইেনাভার একN িবsৃত !ফােটােভালটাইক !সৗর প,ােনল রেয়েছ যা সমs বাজারেক পৃথকীকৃত সুিবধার জন, খাওয়ােনার অপােরশন িহসােব অnভু0k কের। !য প,ােনলgিল 

িবকাশ, উYপাদন এবং বাজােরর psাব পাশাপািশ, আমরা আপনােক এবং আপনার !কাmানীেক আমােদর ইিFিনয়ািরং িবভােগর মাধ,েম আপনার pেয়াজনীয় সবিকছুেত 

আপনােক পরামশ0 !দওয়ার সুেযাগ িদিc। 

  

আমােদর উYপাদন pিkয়ার কায0কািরতা ও উৎকষ0তা pধান গ,ারািn যা সেব0াc মােনর !সৗর মিডউল ইেনাভা িনি_ত কের। 

আমােদর উৎপাদন কারখানা (আইএসও 9001, আইএসও 14001 এবং ওিহসাস 18001 অনুযায়ী pত,িয়ত) আমােদর pিত`ােনর কেঠার gণগত 

মান পূরণ কের: উৎপাদন pিkয়ার pিতN পয0ােয় পূণ0 তttাবধােন। 

 

িসই বা ইউেরাপীয় সংহিত একN িনিদ0d পিরেষবার geপ বা িশl পণ, জন, একN ইউেরাপীয় b,াn। এN িনেদ0িশকা 93/68 / EEC, 2002/95 / EC, 2004/108 / EC এবং 
2006/95 / EC- এর উপর িনভ0র কের। এN ইউেরাপীয় সmpদায় এবং ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর সদস, রাjসমূেহর নূ,নতম আইনী pেয়াজনীয়তা এবং কািরগির িনরাপtা পূরণ 

কের িনম0াতার dারা সাk, pদান কের। 

 

আমােদর সব প,ােনল কেঠার মান িনয়ntণ এবং !nণীিবভাগ অধীেন িনিম0ত হয়। সাN0িফেকট আইইিস 61215 এবং আইইিস 61730 এবং এই s,াnাড0gিলর উপর িভিt কের 

!টিsং ল,াবেরটিরজ >তির করা চািরিtকরণ pিতেবদনgিল, pত,িয়ত কের !য আমােদর সমs প,ােনল সফলভােব পরীkায় উtীণ0 হেয়েছ এবং !য !কানও ধরেনর ইনsেলশন 
করার জন, উপযুk। 

 

এমিসএস (মাইেkােpানােরশন সাN0িফেকশন িsম) সাN0িফেকশন হল একN িসেsম যা EN45011, যা যুkরােজ, !ফােটােভালটাইক িসেsেম ব,বহােরর জন, !সৗর ইেনাভা 

িপিভ মিডউলেক pত,িয়ত কের। 

এমিসএস একN আnজ0ািতক মােনর sীকৃত মান িনি_তকরেণর একN সংকলন যা gণমােনর মান এবং িনভ0রেযাগ,তাgিল যথাযথ মানgিল pত,িয়ত কের। 

এমিসএস সাN0িফেকট পণ, মূল,ায়ন জিড়ত, উYপাদন pিkয়া, উপকরণ, পdিত এবং কমuেদর pিশkণ। ইউেকেত সরকার আিথ0ক সহায়তার !pাgােমর মেধ, !ফােটােভালটাইক 

বাজাের বাজােরর জন, এN একN আবশ,কতা। 

 

s,াnাড0 উল 1703 মািক0ন যুkরােjর ন,াশনাল ইেলkকাল !কাড (এনইিস) এবং ন,াশনাল ফায়ার িpেভনশন এেসািসেয়শন (এনএফিপএ) এর সােথ সাkাYকার কের 

!ফােটােভালটাইক প,ােনল !বাঝায়। 

আেমিরকান ন,াশনাল s,াnাড0স ইনিsNউট ANSI / UL 1703 তােদর pত,ািশত জীবনকাল জুেড় িনরাপদ >বd,িতক এবং যািntক অপােরশন !রNং !নিভেগশন PV মিডউল 

নকশা এবং পরীkার জন, উtর আেমিরকান pেয়াজনীয়তা অnভু0k পরীkাgিলও pদশ0ন কের !য প,ােনেলর দkতা পরীিkত এবং িনি_ত করা হয় !য pstতকারেকর 

িনেদ0িশত শিk 90% বা তার !বিশ। 

 

একN !ফােটােভালটাইক মিডউল আজেকর িদন পুনব0,বহারেযাগ, হয় 80% সেচতন পুনরedার কঁাচামাল পয0াp িচিকYসা dারা, এইভােব pাকৃিতক সmদ সংরkেণ অবদান। 

!বিশরভাগ উপকরণ যা !ফােটােভালটাইক মিডউল >তির কের, মিডউলgিলর জীবন !শেষ পুনরedার ও পুনঃব,বহার করেত পাের, যা !মাটামুN kয়kিতর পিরমাণ hাস কের। 

!সালার ইেনাভা প,ােনলgিল িবষাkতার চিরtগত িলিকং পdিত (Nিসএলিপ) পরীkার উপর িভিt কের িবষাkতার িনয়ntক pেয়াজনীয়তাgিলর মেধ, রেয়েছ এবং এN 

িবপjনক বজ0, িহেসেব িবেবিচত নয়। 

 

!সৗর ইেনাভা তার ফ,াkরীেত িবিভn gণমােনর sতnt মানদে�র সংsা এবং িনয়ntেণর একN সংকলন !পেয়েছ, তােদর পণ,gিলর উc মােনর িনরাপtা এবং gণমােনর সেŋ 

kমাগত অব,াহত pদশ0ন কের। 

িবিশd মােনর, গড় এবং উcতর কম0kমতা উপের িনভ0রেযাগ,তা ইেনাভা !সৗর মিডউল মেধ, পাথ0ক,। এই জন, ভাল রাখা অিবরত, মিডউল িনয়িমত না �ধুমাt গেবষণা & 

গেবষণা এবং �ায়াল একN ধারাবািহকভােব িসিরজ এবং কারখানা মােনর, িকnt sাধীন সাN0িফেকশন pিত`ােনর মাধ,েম। 

!সৗর ইেনাভােত, উYপাদন দkতা এবং সেব0াc মােনর আnজ0ািতক pিতেযািগতার উc িডgী িনণ0ায়কভােব অবদান রােখ। 

  

ম5ানফু5াকচািরং িডেফkস: 12 ইয়ারস 
কম@kমতা: 

িমিনমাল 6রটযkু পাওwার (%/ইয়ারস) 

90% এ 10 ইয়ারস, 

80% এ 25 ইয়ারস. 
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উYপাদন উc মােনর PV মিডউল পৃথকভােব সব উপকরণ িনব0াচন অেনক িনভু0লতা pেয়াজন। িনভু0লতা আমােদর pিতneিত আমােদর gাহকেদর পণ, সরবরাহ করার মাধ,েম 

উYপাদন পয0n যায়। আমরা পিরেবশকেদর, pযুিkিবদেদর এবং ইনsলারেদর কােছ আমােদর পণ, সmেক0 সমs jান pদান কির, যার সােথ দীঘ0েময়াদী !টকসই বৃিdর জন, 
আমােদর িনকট সহেযািগতা রেয়েছ। আমােদর পণ, সব আমােদর িনজs উYপাদন সুিবধা িনিম0ত হয় এবং সেব0াc মােনর মান সােপেk। আমােদর িনজs ল,াবেরটির আমরা 

সব আnজ0ািতক মােনর সােথ সmিত িনি_ত করার জন, মিডউল পরীkা কির এবং আমােদর পণ,gিলর িsিতশীল মােনর এবং কম0kমতা িনি_ত কির। 

 

কেঠার gণমােনর ব,বsাপনা সmূণ0 উYপাদন kম জুেড় একN দৃশ,মান, মাইেkা-অপNক,াল, যািntক, এবং >বd,িতক চূড়াn পিরদশ0ন িনখুঁতভােব !ফােটােভালটাইক 

প,ােনেলর িpিময়াম মােনর insuring pেয়াগ করা হয়। !সৗর ইেনাভা আপনােক িনিd0ধায় মিডউল িবতরণ িনি_ত কের এবং কায0করীভােব �প করা !থেক স�ক মিডউল 

প,ােকিজং dারা যািntক kিতর ফেল এড়ােনা যায়। সমs মিডউল আমােদর সদর দফতের আমােদর িনজs উYপাদন সুিবধায় িনিম0ত হয় এবং আমােদর িব�ব,াপী 

সহায়কgিলেত িবতরণ করা হয়। !সালার ইেনাভা সmূণ0 gাহকেক !শষ gাহেকর কােছ িনেয় যায় এবং এইভােব মিডউলgিলর traceability িনি_ত কের। আমরা উYপাদন 

pিkয়া এবং pিতN মিডউল pবাহ এবং আমােদর মিডউল উc মােনর িনি_ত মিনটর। 

  

!সৗর !কাষ সরাসির সূয0ােলাক সরাসির বত0মান >বd,িতক শিk র�পাnর এবং !জনােরটর মিডউল হয়। !কােষর gণমানN !সৗর মিডউেলর 
>বিশd,েক pভািবত কের, তাই pেয়াজনীয় িসিলকন গঠন ব,বহৃত হয়। 

!সৗর ইেনাভা !কাষgিল !কাষgিলর িবিcnতার উৎপাদন পুনঃpিত`ার অপNমাইেজশেনর pিkয়ােত অিতমাtায় >বিচেt,র সােথ অত,n 

কায0করীভােব ব,বহৃত। িsিতশীল মুনাফা জন, !সল িsিতশীলতার মান জন, একN িনধ0ারণকারী ফ,াkর। উc pিতেরােধর মািlpায়ার এবং পূরণ 

উপাদানgিল ব,বহৃত !কাষgিল িবেশষ কের কম শিk িবিকরেণর একN ভাল উৎস pদান কের। 

pিতN !সল পরীkা করা হয়, এবং >বd,িতকভােব মিডউল আচরণN অিpমাইেজশেনর জন, ইnারকােনকশন পূেব0 calibrated !nণীবd। 

 

িpজম,াNক বদেমজাজী gাস িনmিলিখত >বিশd,gিলর সােথ: 

√ kুdঋণ পৃে`র গঠন 

√ উc সংkমণ 

√ নীেচর pিতিবmন 

√ নীেচর !লাহা 

 

!সৗর মিডউলgিলর জন, আমােদর িপিভ মিডউলgিল জেয়n বkgিলর সােথ সিjত রেয়েছ DIN V VDE V 0126-5 !সৗর !কাষ এবং !ফােটােভালটাইক িসেsেমর মেধ, 
একN ইnারেফস িহসােব ব,বহৃত হয়। 

আমােদর বােk সীলেমাহরযুk এবং সুরkা IP67 িডgী সেŋ উপাদান জন, pstত, যা আd0তা, খারাপ আবহাওয়া, ময়লা এবং অিতেবgনী িবিকরণ িবরeেd অnরণ pদান কের। 

িভতেরর বাইপাস ডােয়াডgিল িপিভ মিডউলgিল রkা করার জন, ইনsল করা হয় যিদ তারা ছায়ার অধীেন থােক। 

 

আমােদর !ফােটােভালটাইক মিডউল সংেযাগকারীgিলেক এবং সেকট MC-T4 100% সংেযাজক এবং >বd,িতক িসেsমgিল সংেযাগকারী সেকটgিলর সােথ সামFস,পূণ0। 

�ধুমাt MC- N 4 সংেযাগকারী বা সামFস,পূণ0 এবং িবেশষ !সৗর তােরর মিডউল সােথ সংযুk তােরর লmা করার জন, ব,বহার করা !যেত পাের। এই ইnারকােনকশন নকশা 

>বd,িতক pেয়াজনীয়তা পূরণ করেত হেব। 

 

!সালার ইেনাভা তার পণ,gিল সব0ািধক কায0করী !ফােটােভালটাইক িনি_ত কের একN ভাল মােনর পণ, িনি_ত কের ২5 বছর বা তার !বিশ বয়েসর জীবdশায় 
!ফােটােভালটাইক মিডউলgিল gরeতর পিরেবশগত অবsার অধীন। িশলাবৃ�, তুষার বা তাপ আসুন, সব0ািধক মুনাফা অজ0েনর জন, তারা kমাগত সেব0াc কম0kমতা িবতরণ 
করেত হেব। এই অজ0ন করার জন,, উc মােনর উপাদান ব,বহার অত,n gরetপূণ0। !সালার ইেনাভােত আমরা �ধুমাt !সরা উপকরণ এবং pথম !nণীর, pত,িয়ত 

সরবরাহকারী এবং বাজােরর !নতােদর !থেক আবহাওয়াযুk উপাদানgিল ব,বহার কির। !সালার ইেনাভােত pিতN িবতরণকারী কেmােনn দীঘ0তর পরীkা কের, দীঘ0 জীবন 

এবং উc ফলন িনি_ত কের। 

 

সমs !সৗর ইেনাভা মিডউলgিল 0 / + 5 ওয়াপ !রটযুk শিkর একN ইিতবাচক সিহ�ুতা dারা িচিhত করা হয়, যা জীবেনর উপর উc শিk উৎপাদেনর িন_য়তা !দয় এবং 

িরটান0 বত0মােনর pিতেরাধ কের, যা বstগত চািহদাgিলেক অnব0তuকালীন এবং সময়েক কম !দয়। 

এই মােনর মান উc দkতার !সৗর ইেনাভা !সল ব,বহার !gড "এ" dারা pেয়াগ করা হয়। 

 

একN !ফােটােভালটাইক িসেsেমর জন, আদশ0 অবsার নীল আকাশ এবং সূয0ােলাক। dভ0াগ,বশত !সৗর জন, এই সবেচেয় সাধারণ অবsার হয় না। গড় বািষ0ক িবিকরণ pায় dই 

তৃতীয়াংশ dব0ল আেলা এর পিরসীমা হয়। dব0ল আেলাN িবিকরেণর তীbতা বণ0না কের যা 1000 W / m² এর !চেয় অেনক কম। অবশ,ই, একN !ফােটােভালটাইক িসেsম 

িবd,ৎ উৎপn কের, তেব বত0মান ফলন hাস পায়। !সালার ইেনাভা মিডউলgিল উcতর dব0ল আেলা কম0kমতা একN উপেরর গড় দkতা সেŋ, এই অবsার আপিন অিতিরk 

yeild >তির। 
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সূয0 উnুk হেc যখন pিতN !সৗর !কাষ কম0kমতা হারায় !সৗর ইেনাভা মিডউল আপনােক sায়ীভােব িsিতশীল ফলন সুরিkত কের খুব কম 
িডgােদশন dারা িচিhত করা হয়। উc মােনর কঁাচা মাল ব,বহার িবেশষ কের অপােরNং জীবেনর �রeেত, আমােদর মিডউল এর নামমাt kমতা কম 
hাস িনি_ত এই কারেণ, আমরা একN 25 বছর >রিখক কম0kমতা গ,ারািn অফার করেত পােরন। pথম বছের, !সালার ইেনাভা নামমাt শিk 
কমপেk 97% কায0কািরতা িনি_ত কের। নীেচর 24 বছের, !সালার ইেনাভা pিতবছর নামমাt শিk�র 0.7% এর সব0ািধক কায0কািরতা hােসর 
িন_য়তা !দয়। এই পারফরম,াn বn সেŋ, !সৗর ইেনাভা তার িনজs উYপাদন !থেক gণমান এবং কম0kমতা গ,ারািn এবং আপনার িবিনেয়ােগর 
মেধ, িনরাপtা pদান কের। 

 

তার িনজs কনিফগােরশেনর কারেণ আমােদর মিডউলgিলর !কানও বা খুব সামান, রkণােবkেণর pেয়াজন !নই: !কানও চলমান অংশgিল এবং 
!কাষ এবং তােদর অভ,nরীণ সংেযাগgিল সুরিkত উপাদানgিলর িবিভn sরgিলেত আবd। 

প,ােনেলর মেধ, সংেযাগgিল টাইট এবং জারা িবনামূেল, হয় তা িনি_ত করার জন, আপিন একN সাধারণ পিরদশ0ন 1 বা 2 বার এক বছর করা উিচত। 
!বিশরভাগ !kেtই, বৃ�র কায0াবলী মিডউলgিলর পির�ার করার pেয়াজনেক পিরহার কের, িকnt pেয়াজন হেল !কবল পািন এবং হালকা িডটারেজn 
ব,বহার কের। 

 

উYপাদন একN উdাবনী এবং ইেকা-বnুtপূণ0 পদেkপ !সৗর ইেনাভা সিkয় করা হয় সাধারণত ঢালাই pিkয়ার জন, pেয়াজনীয় সমs সীসা উেপkা 
কের, যা উেlখেযাগ,ভােব মিডউল মেধ, সীসা িবষয়বst hাস করা হেয়েছ। 
ফলাফল একই কম0kমতা এবং িনভ0রেযাগ,তা পণ, সেŋ পিরেবশ এমনিক আরও সmানজনক। 

এই সমs >বিশd,gিল আবািসক ব,বহারকারীেদর, ব,বসার এবং সরকারgিলর কাব0ন পdিতেক কমােত এবং শিkর খরচgিল সংরkণ করার জন, 
পিরেবশগত উেdশ, অজ0েনর জন, আমােদর মিডউলgিল সহায়তা কের। 
পিরেবেশর সােথ !সৗর ইেনােভার pিতneিতর অংশ িহসােব, আমরা �ধু মিডউলেকই পিরেবেশর আরও !বিশ ndাশীল কের তুলেত পাির না, তেব 
আমরা আমােদর অপােরশনgিলেত িsিতশীলতা বজায় রাখার সেব0াtম পdিতgিল বাsবায়ন করিছ। 

 

একN িবেশষ >বd,িতক- luminescence পরীkার সেŋ, এkের একN pকার, !সৗর ইেনাভা 100% !সল মান িনি_ত কের। সব !কাষ পরীkা এবং 
অভ,nরীণ kিত, মাইেkা-ফাটল, হট sট, সিlং teN এবং অন,ান, অিসdতা, যা খািল !চােখ দৃশ,মান না হয় জন, laminates সমাp, িনমূ0ল করা 
হয়। 

 

!ফােটােভালটাইেk, হট-sট pভাবN একN !সৗর মিডউেলর একN িনিদ0d এলাকার একN ওভারিহটেক !বাঝায় যা চরম !kেt আgেন পিরণত হেত 

পাের। !সৗর ইেনাভা একN িবপরীত বত0মান pেয়াগ কের সমs !সলgিলর একN 100% পরীkা চালায়। এই িবেশষভােব উnত এবং সংjািয়ত 

পdিত, আমােদর সmাব, teNযুk হট-sট !কাষ সনাk করেত এবং ঘটমান ঘটনাgিলর ঝুঁিক hাস করেত সহায়তা কের। 

 

pচিলত !সৗর িসেsম sতntভােব িসেsম কাঠােমা এবং !সৗর !কােষর মেধ, !ভােlেজর পাথ0ক, রেয়েছ। এই পাথ0ক,gিল অনাকািŋkত ফুেটা !sাত 

হেত পাের যা !কােষর kমতা কমােত পাের এবং ২0% বা তার !বশী ফলন hাস করেত পাের। এই pভাবN সmাব,-ইিŋত িডgােদশন (িপআইিড) বলা 

হয়। !সৗর ইেনাভােত উc মােনর এনক,াপসুেলশন উপকরণ এবং রা©য়-িশl-pযুিk উdাবেনর ব,বহার িপআইিড-pিতেরাধী মিডউলgিলর একN 

সুসংগত উৎপাদন িনি_ত কের। 

 

অত,িধক তুষার চাপ pকৃতপেk !ফােটােভালটাইক িসেsেমর জন, সবেচেয় gরetপূণ0 kিত !nিণgিলর একN, চুির kিত এবং kিত, kিত, 

overvoltage, িশলাবৃ� বা অিg কারেণ kিত পাশাপািশ। সমস,া: িবেশষ কের ঢালাই ছােদ, !ফােটােভালটাইক িসেsেম তুষারপাত অসমভােব 

িবতরণ করা হয়। বstত, মিডউল !«েমর িনেচর অংেশ তুষার sাইড হয়, এখােন মিডউল এবং মাউn পাN0শেন pচুর !লাড রেয়েছ। ফলsর�প: "এN 

মিডউলgিলর !«ম এবং কােচর সারেফসgিলেত gরeতর kিতর একN বৃিd ঘটায় - এবং না �ধুমাt পব0তীয় অেল, িকnt সমতল এলাকায়"। 

 

আমােদর সমs !ফােটােভালটাইক মিডউলgিল kাস িস অিg pিতেরােধর জন, পরীkা করা হেয়েছ এবং UL Standard 1703 dারা িনধ0ািরত ছােদর 

kাস এ ইনsেলশেনর জন, উপযুk। 

 

sায়ী kািn এবং উপাদান িবকৃিত মুেছ !ফলার জন,, আমােদর পণ, িনয়িমতভােব িভজা এবং ঠাnা অবsার এবং চরম তাপমাtা পিরবত0ন তােদর 

আবহাওয়া pিতেরােধর মূল,ায়ন পরীkা করা হয়। 

!সৗর ইেনাভা িপিভ মিডউলgিল িবিভn তাপমাtার pিতেরােধর জন, পরীkা করা হেয়েছ তােদর তাপমাtা এবং যেথাপযুk অপােরশন পরীkা !থেক 

-40 !থেক + 85 º িস। 

 

!সৗর িপিভ প,ােনল ব,বহার কের িবd,ৎ উৎপাদেনর ফেল িgনহাউজ গ,াস সরাসির সরাসির উYপািদত হয় না। িকnt িনগ0মনgিল প,ােনেলর 
জীবনচেkর অন,ান, অংশgিলর সােথ যুk হয়: উদাহরণsর�প, উYপাদন এবং পিরবহণ। 
!সালার িপিভ প,ােনেলর pধান উপাদানgিল sNক,াল িসিলকন !থেক >তির করা হয়। এই উপাদানgিল উYপাদন একN শিk-িনিবড় pিkয়া যা 
!সালার প,ােনল >তির করেত ব,বহৃত !মাট শিkর একN উc শতাংশ pিতিনিধt কের। !কানও িবেশষ !সৗর প,ােনেলর স�ক কাব0ন িপনিপn 
উপাদানgিলর উYস সহ, অেনকgিল বstর উপর িনভ0র কের, যা তােদর পিরবহন করা হেব এবং উৎপাদেনর উিdেদর dারা ব,বহৃত শিk উৎস। 
একN !সৗর !ফােটােভালটাইক (িপিভ) প,ােনেলর কাব0ন িপনিপn (gীনহাউজ গ,াস িনগ0মেনর গড় sর এN তার জীবdশায় দায়ী) pায় 72 gাম কাব0ন 
ডাই অkাইড সমতুল, িবd,ৎ উৎপািদত িকেলাওয়াট-ঘnা িবd,Y (িজ.িস.ও. ২ / িকউএইচএইচ)। 
!সৗর ইেনাভােত আমরা আমােদর পণ,gিলর কাব0ন িপনিপn কমােনার জন, এই সমs ধারণাgিল অিpমাইজ কেরিছ। 
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আnজLািতক সাMLিফেকট 
 

 
 
আমােদর িপিভ মিডউলgিল পিরেবেশর ISO 9001, আইএসও 14001 এবং ওেহএসএএস 18001-এর মেধ@ উvপািদত 
হয়। 
 

     
 
আমােদর সমs PV মিডউল িসই মািকHং সেŋ ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর পিরেবেশ ব@বহােরর জন@ িডজাইন, উvপািদত এবং 
অনুেমািদত হয়। 
 

   
 
আমােদর িপিভ মিডউল আইওিস / এন 61215 অনুযায়ী িডজাইন এবং <তয়ার করা হেয়েছ এবং !ফােটােভালটাইক মিডউল 
IEC / EN 61730 kাস এ (kাস II) এর িনরাপtা মানদy পূরণ কের। 
 

    
 
এই আnজHািতক মান পূরণ উc মােনর উপকরণ এবং sািয়t ব@বহার করা হেয়েছ। তাছাড়া !সালার ইেনাভা উৎপাদন 
pিkয়ার pিতI পযHােয় কেঠার মান িনয়ntেণর একI ধারা pিতিqত কেরেছ এবং সমs উvপাদনেযাগ@ মিডউলgিলর 
উৎপাদেনর চূড়াn পিরদশHন। 
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পনুব@5বহার 
 
!সৗর ইেনাভা, gণমান এবং পিরেবেশর িদক !থেক kমাগত উnিত এবং দkতার তার !pাgােমর সােথ অব@াহতভােব 
!ফােটােভালটাইক মিডউলgিলর পুনবH@বহারেযাগ@। 
 
!সৗর ইেনাভা এবং পিরেবশগত সমস@ার িবষেয় তােদর সেচতনতা আরও এক ধাপ এিগেয় যায়, আপনার পণ@েক একI সীল 
pদান কের যা এI িdgণ সবুজ কের !দয় এবং gাহকেদরেক তােদর উপেযাগী জীবেনর !শষ সমেয় !প~েছ যাওয়া !সই 
মিডউলgিলর জন@ একI কাযHকর সমাধান pদান কের। 
 
উেdশ@ ইইউ এবং ইএফIএ !দেশ ইনsল তার জীবেনর !শেষ !ফােটােভালটাইক মিডউল সংgহ এবং পুনবH@বহার হয়। 
 
!সৗর ইেনাভা !থেক সবেচেয় শিkশািল pাকৃিতক সmদ, সূেযHর মাধ@েম পির�ার, পুননHবীকরণেযাগ@ শিk সরবরাহ করা হেc, 
তেব বৃtI বn করেত এবং মিডউলgিলর পুনবH@বহােরর মাধ@েম, তার মিডউলgিলর চূড়াn গnব@I পির�ার কের িদেত হেব। 
 
!ফােটােভালটাইক মিডউল এমন উপকরণ ধারণ কের যা পুনর]dার করা যায় এবং নতুন িপিভ মিডউল বা অন@ান@ নতুন 
পণ@gিলও ব@বহার করা যায়। মিডউলgিলর জন@ পাতলা িফl এবং িসিলকন উভয় !kেtই িশl pিkয়া পুনবH@বহারেযাগ@। 
gাস, অ@ালুিমিনয়াম, এবং িবিভn অধHপিরবাহী উপকরণ িহসােব উপকরণ, উdার করা হয় যখন মূল@বান। 
 
!সালার ইেনাভা মিডউলgিল ২5 বছেরর জীবdশায় আেছ, অnত রkণােবkণ pেয়াজন এবং বায়ুমyেল কম CO2 থােক যখন 
তােদর পিরত@ােগর সময় আেস তখন পুনবH@বহােরর জন@ সংgহ করা হেব। 
 
পুনবH@বহারেযাগ@ বেজH@র পিরমাণ hাস কের পিরেবশেক !কবল সুিবধা !দয় না, তেব কঁাচামাল সরবরােহর জন@ pেয়াজনীয় শিkর 
পিরমাণ কমােত সাহায@ কের এবং তাই !ফােটােভালটাইক মিডউলgিলর উৎপাদন খরচ এবং পিরেবশগত pভাবgিল। 
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পিরেষবাগিুলর 
 

 
 
!সালার ইেনাভাI অত@n দk ও নবায়নেযাগ@ শিk pিতe]িতেত িবেশষ কের একI দk শিk dারা একI !টকসই pবৃিd এবং 
সকেলর জন@ একI ভাল ভিবষ@ত, যা িবিনেয়াগকারীেদর এবং gাহকেদর উপর ন@ায@ িরটানH ভুেল যাওয়া সkম কের না। 
 
!সৗর ইেনাভার পিরেষবাI pধান সুিবধা যা তার !পশাদার এবং িবিশ? ব@বsাপনা !থেক আেস, যা উcতর এবং িনরাপদ িরটানH 
!পেত সহায়তা কের, ঝঁুিক hাস কের, অপIমাইেজশন ও pিkয়াকরেণর pিkয়াgিল এবং সেবHাপির, তােদর kােয়nেদর মেধ@ 
অসুিবধা ও উেdগ দূর কের। একই সুিবধা, একI !ছাট িবিনেয়াগ সেŋ !কান !কাmানী বা ব@িkর, আপিন পুননHবীকরণেযাগ@ 
শিkর িবিনেয়াগ অ@ােkস থাকেব, অসহ@ এবং পির�ার। 
 
!সৗর ইেনাভা, আেরা !টকসই ভিবষ@েত অবদান রাখার দৃঢ় উেdশ@ সেŋ জngহণ। শিk সiয় আমােদর gেহর উপর ঘটেছ !য 
পিরবতHনgিল !মাকােবলা করার pথম উপায়। 
 
িবকl শিk, এখন পিরেবশ সংরkেণর একI কাযHকর উপায় িহসােব সmূণHর�েপ একিtত, দূষণ এবং CO2 িনমূHল করার একমাt 
সমাধান। 
 
উnত মােনর এবং দkতার সেŋ িবে�র !সৗর িবd@েতর উপর িভিt কের িসেsেমর pেয়াজন। এI একI প@ারািডজম প@াটানH 
িkনার শিk, !টকসই এবং অথHৈনিতকভােব িনখঁুত উtর। 
 
পির�ার শিk উvপাদন সmেকH িচnা করার পাশাপািশ, আমরা অgািধকার িহসােব শিkর যুিkসŋত ব@বহার করা িশখেত হেব। 
 
সmূণH gাহক সntc আমােদর pিতe]িত, এবং িতিন আমােদর সময় এবং pেচ?া এক শত শতাংশ অনুগত। আমরা পণ@ এবং !সবা 
<দনিnন কমHkমতা এবং মান িনরীkণ। 
 
gাহকেক সেবHাtম পিরেষবা pদান করার জন@ আমােদর একI কেঠার অভ@nরীণ মান িনয়ntণ রেয়েছ। 
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িবেkতা 
 

 
 
আমরা িনি�ত করেত চাই !য আপনার !সৗর অিভjতা সmূণH সেnাষজনক। এই কারেণ আমরা িব�জুেড় অত@n দk িডলার 
এবং ইনsলার িনবHাচন কেরিছ। আমােদর অিফিসয়াল িডলাসH এবং ইনsলার আপনােক একI !পশাদারী ইনsেলশন কাজ এবং 
উc sেরর gাহক পিরেষবা pদান করেব। 
 
িবদ@মান gণমােনর pেয়াজনীয়তাgিলেক এিগেয় িনেয় যাওয়ার আমােদর অŋীকােরর সােথ সাম�স@পূণH, আমরা িডলার এবং 
ইনsলারেদর জন@ একI !কায়ািলI চাটHার খসড়া <তির কেরিছ, যা সলাণH ইেনাভা পণ@gিল িনবHাচন কের বািড়র মািলকেদর জন@ 
সেবHাtম মােনর পিরেষবা িনি�ত করার লেk@ িনয়িমত ধারা িনধHারণ কের। আমােদর !কায়ািলI চাটHাের sাkর করার পর, 
অিফিসয়াল িডলাসH এবং ইnটলাররা আমােদর কােছ একই মােনর মােনর দৃcভিŋ pকাশ কের এবং তােদর kােয়nেদরেক 
আরও ভাল !সবা pদােনর দািয়t িনেত থােক। 
 
আমােদর অিফিসয়াল িডলাসH এবং ইnটলাররা এক ধাপ এিগেয় চেলেছন, সিলটার ইেনাভা !লটার অফ কিমIেমn dারা sাkর 
কের। একI অিফিসয়াল ইনsলার dারা আপনার !সৗর ইেনাভা পণ@gিল ইনsল করা হেল, আপনার মনsািttক মন িদেয় 
আপনার !হাম !ফােটােভালটাইক িসেsেমর সুিবধাgিল উপেভাগ করেত পারেবন। 
 
আমরা !সৗর শিk িবd@ত উৎপাদেনর জন@ একI pধান পছn িহেসেব sীকৃত হেত চাই এবং আমরা িব�াস কির pিতI gাহেকর 
সntc এই লk@ !প~ছােনার সেবHাtম উপায়। 
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আnজ@ ািতক অিফস 
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