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ফেটােভািlক 3সালার এনািজ>
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!সৗর ইেনাভা !ফােটােভালটাইক !সৗর টাইল.িল 0তির করেত সব3 েশষ উপকরণ ব9বহার কের ।
আমােদর টাইল.িল !কানও অ9ািAেকশেনর জন9 আদশ3 যা ছিবর ইেলEিFক Gভাবেক একI সংিKL শিM দূ ষণ এবং !কানও শO দূ ষেণর
কারেণ পিরPার শিM উস িহসােব ব9বহার কের না। তার নকশা ধন9বাদ, !কান ইনRেলশেনর মেধ9 সহেজ সংহত করা যােব ।
!সৗর টাইেলর সামেন একI উSতর TাUিমিসিবিলI, কম GিতিবVন এবং িনW !লাহা সামXী সহ একI !পাM !সৗর Zাস রেয়েছ ।
এই !ফােটােভালটাইক !সৗর টাইল.িল উS-দKতা মেনািFRাললাইন িসিলকন !কাষ.িল ব9বহার কের সূেয3র আেলােক 0বদু9িতক শিMেক
র]পা^র কের। GিতI !সল 0বদু 9িতকভােব মিডউল আচরণ অaমাইজ করার !রট !দওয়া হয় ।
!সল সাbকcটI িপিভিব (পিলিভনাইল বাটিরয়াল) ব9বহার কের dিরত Zােসর সােথ সামেনর িদেক এবং িপছেন একI এনক9াপুল9াf িহসােব
ল9ািমেনট করা হয় যা পিরেবশগত এেজf এবং 0বদু9িতক অ^রেণর িবরhেi সjূণ3 সুরKা এবং সীল সরবরাহ কের।
Aাkক পিলমার (!টডলার) অন দ9া ব9াক lইচ !Gাভাইডস কিjিলট !Gােটকশন এm িসলস এেগইেনR এনভায়রনেমfাল এেজfস এm
ইেলকnকাল ইUুেলশন ।
আইিপ 65 সেo জেয়f বp, উS তাপমাqা Gিতেরাধী Aাkক !থেক 0তির এবং টাbমcনাল ধারণকারী, সংেযাগ টাbমcনাল এবং সু রKা diodes (rারা পাস) হয়। এই টাইল 4 িমিম এবং একI অত9^
কম !যাগােযাগ Gিতেরােধর সব3ি নW !ভােsজ tপ হান অজ3ন িডজাইন, তামা অধ9ায় একI ব9াস সেo তােরর সমতuল9 0দঘ3 9 সরবরাহ করা হয় ।
আমােদর !সৗর ছাদ টাইল সব িনরাপwা Gেয়াজনীয়তা না xধu মাq নমনীয়তা িকy ডবল অ^রণ এবং UV !র উS Gিতেরােধর সেo !মেন চলেত, সমd বিহরoন অ9ািAেকশন ব9বহােরর জন9 উপযu M।
এই !সৗর টাইলস নকশা িশz ও আবািসক উভয় ভবন (!ফােটােভালটাইক বাজাের সবেচেয় উ{3মুখী !Kেqর এক), এবং অন9ান9 অবকাঠােমা, সহজ এবং না~িনক উভয় মেধ9 একীকরণ কের !তােল ।
ওয়াের&স
আওয়ার ম9ানুেফকচািরং Aাfস হ9াভ িবন িGেপয়ারড ইন এেকারেডU উইথ দ9া আই এস ও ৯০০১, আই এস ও ১৪০০১ এm ও এইচ এস এ এস ১৮০০১ ।
উই হ9াভ কuয়ািলI কোল িডভাইেডড ইfu ি এিলেমfসঃ
Ö !র.লার ইUেপকশU এলাও আস টu গ9ারা দ9া কuয়ািলI অব দ9া র ম9াটািরয়াল ।
Ö কuয়ািলI কোল ইন দ9া !Gােসজ অব আওয়ার ম9ানুেফকচািরং !Gািসিডউরস ।
Ö কuয়ািলI কোল অব িফিনসড !Gাডাস, উই কmা ! া ইUেপকশU এm !টRস অব িরলায়ািবিলI এm পারফরম9াU ।

আমােদর !ফােটােভালটাইক !সৗর টাইলস আ^জ3ািতকভােব ীকত ল9াবেরটিরজ rারা Gত9িয়ত এবং আমােদর কেঠার আনুগত9 Gমাণ আ^জ3ািতক িনরাপwা মান, দীঘ3েময়াদী কম3Kমতা এবং পণ9
সামিXক মান ।

িবেশষ উেlখ এবং pযুিkগত তথ2 3না6শ ছা8াই সmব পিরবত> ন সােপেk হেত পাের ।
এই তথ2পt6 s2াnাড> এন 50380:2003 এর pেFাজনীFতার সােথ সামJস2পূণ> ।
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ইেলক+কাল ক,াের-ার./ (এস1িস)
ম,াকিজমাম পাওয়ার (িপএমিপিপ)

ডিউিপ

45

টলাের7

ডিউিপ

0 ~ + 1.35

8ভাে:জ এট ম,াি/মাম পাওয়ার (িভএমিপিপ)

!ভাsস

5.35

কাের; এট ম,ি/মাম পাওয়ার (আইএমিপিপ)

অঁ9াjায়ারস

9.26

ওেপন সা>ক?ট 8ভাে:জ (িভওিস)

!ভাsস

6.33

শটA সা>ক?ট কাের; (আইএসিস)

অঁ9াjায়ারস

9.83

!ভাsস

715 (IEC)

ম,াি/মাম িসেBম 8ভাে:জ (িভএসওয়াইএস1)
ডােয়ােডস (বাইপাস)

কuয়াI

2

অঁ9াjায়ারস

10

এিফিসেয়ি7 (এনএম)

%

12.50

ফমA ফ,া-র

%

≥ 73

ম,াি/মাম িসিরজ িফউজ

এস1িসঃ

ইরািডয়াUঃ 1,000 ডিউ/এম2

মিডউল !টjােরচারঃ 25º িস

এয়ার কuয়ািলIঃ 1,5

ইেলক+কাল ক,াের-ার./ (এনওিস1)
ম,াকিজমাম পাওয়ার (িপএমিপিপ)

ডিউিপ

33

8ভাে:জ এট ম,াি/মাম পাওয়ার (িভএমিপিপ)

!ভাsস

4.87

কাের; এট ম,ি/মাম পাওয়ার (আইএমিপিপ)

অঁ9াjায়ারস

7.52

ওেপন সা>ক?ট 8ভাে:জ (িভওিস)

!ভাsস

5.79

শটA সা>ক?ট কাের; (আইএসিস)

অঁ9াjায়ারস

7.97

এনওিস1ঃ

ইরািডয়াUঃ 800 ডিউ/এম2

মিডউল !টjােরচারঃ 20º িস

এয়ার কuয়ািলIঃ 1,5

ওয়াইm িডঃ 1 এম/এস

ম,াকািনকাল ক,াের-ার./
সাইজ

হাইট

600 এমএম

ওয়াইডথ

600 এমএম

িথকেনস

18 এমএম

ওজন

!নট

15 !কিজ

H;

!মেটিরয়াল

8সলস

উS সংFমণ !পাM কাচ

িথকেনস

8 ± 0.2 এমএম

টাইপ

মেনািFRালাইন

কuয়াI

3 x 3 ইউিনটস

সাইজ

156 x 156 এমএম

িসিরয়াল কােনকশন

কuয়াI

9 ইউিনটস

প9ারালাল কােনকশন

কuয়াI

1 ইউিনট

এনক,াপসুসেলশন

!মেটিরয়াল
িথকেনস

ব,াক িশট

!মেটিরয়াল
িথকেনস

জংশন ব/

ক,াবলস

0.76 ± 0.03 এমএম
উS সংFমণ !পাM কাচ
8 ± 0.2 এমএম

!মেটিরয়াল

িপিভিস

!Gােটকশন

আইিপ67

ইেজােলশন

ভারসাস িহউিমিডI এm ইেলেমf ওেয়দার

টাইপ

!পালারাইজড এm িসেnক ইন !লংথ

!লংথ

450 mm

িথকেনস

4 এমএম2

িফচারস
কােন-রস

PVB

!লা কfােরিসস fাস
িমিনমাল লেসস ফর !ভােsজ tপ

!মেটিরয়াল

িপিভিস

টাইপ

এমিস4

!Gােটকশন

আইিপ67

থামAাল ক,াের-ার./
8টLােরচার 8কাএিফিসেয়; অব সটA সা>ক?ট কাের; α (আইিসিস)

%/ºিস

+ 0.0814

8টLােরচার 8কাএিফিসেয়; অব ওেপন সা>ক?ট 8ভাে:জ β (িভওিস)

%/ºিস

- 0.3910

8টLােরচার 8কাএিফিসেয়; অব ম,াি/মাম পাওয়ার γ (িপএমিপিপ)

%/ºিস

- 0.5141

8টLােরচার 8কাএিফিসেয়; অব কাের; এট ম,াি/মাম পাওয়ার (আইএমিপিপ)

%/ºিস

+ 0.10

8টLােরচার 8কাএিফিসেয়; অব 8ভাে:জ এট ম,াি/মাম পাওয়ার (িভএমিপিপ)

%/ºিস

- 0.38

এনওিস1 (8নািমনাল অপাের1ং 8সল 8টLােরচার)

ºিস

িবেশষ উেlখ এবং pযুিkগত তথ2 3না6শ ছা8াই সmব পিরবত> ন সােপেk হেত পাের ।
এই তথ2পt6 s2াnাড> এন 50380:2003 এর pেFাজনীFতার সােথ সামJস2পূণ> ।
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টলাের7
ওয়ারিকং 8টLােরচার

ºিস

ºএফ

ডাইেলOক ইেসােলশন 8ভাে:জ

!ভাsস

িরেল1ভ িহউিমিড1

0 ~ 100

এম/এস
!কিজ/এম2

60
প9াসেকল

এলিবএস/িফট2
ম,াকািনকাল 8লাড- িবয়ািরং ক,াপািস1

- 40 ~ + 185

3,000

%

ওয়াইQ 8রিসBা7

- 40 ~ + 85

245

2,400

491.56

!কিজ/এম2

প9াসেকল

551

5,400 (IEC)

এলিবএস/িফট2

প9াসেকল

75.2

3,600 (UL)

ফায়ার 8রিসBা7
বায়R সহ, করার Sমতা
িশলা Uিতেরাধ

াস

A (UL 790)

াস

F (ASTM D3161)

উSতা

4 (ANSI FM 4473)

িমেয়জারেম;স পারফমAড ইন এেকারেড7 উইথ B,াQাডA 8টB 8মথডস ই এন ৬০৯০৪-৩ এQ এ এস 1 এম ই১০৩৬, কােরে-ড টR B,াQাডA 8টB কিQশ7 (এস1িস)
এয়ার কRয়ািল1/ 8]কচারাল িড^িবশন

1.5 এ এসIএম িজ১৭৩- ০৩ এ এল (2,008)

এএম

িলউিমনস ইে;ি71/ 8রিডেয়শন

ডিউ/এম2

8সল 8টLােরচার

1,000
25

ºিস
িমেয়জারেম;স পারফমAড ইন 8সালার িসমুেলটর

_াস

AAA (এেকারিডং আই IEC 60904-4)

পাওয়ার িমেয়জারেম; আনসারেটইিন1 ইজ উইথইন

±3%
রাকচারাল ক,াের-ার./

8সলস

হাই এিফিসেয়িU !সলস উইথ এ- িরেভ !লয়ার অব িসিলকন িনTাইড ।

ইেলক+ক কQা-রস

9াট কপার (িস ইউ) বাথ ইন এ Iন (এসএন) এm িসলভার (এিজ) এলয়, lইচ ইPhভস ওেয়ািবিলI ।

ওেয়ি`ং

অব !সলস এm tাইভারস ইন !সকশU ফর !স িরিলফ ।

8লিমেনট

সামেন, থােম3ােRবল, ইভা এনক9াপুল9াf এেVিডং !সল এবং একI বদেমজািজ কােচর rারা গত িপছেন 0বদু9িতক িনেরাধক উপর অিত- বদেমজািজ কােচর গত।

জংশন ব/

!হােজস এm কuইক কােনরস উইথ এ-এেরার । ইনুড বাইপাস ডােয়াডস, ইfারেচেবল থ9াংকস টu দ9া রাইIং িসেRম হ9াজ !না ওেয়স, অল ইেলকnকাল কfাস আর !মড বাই !Gসার,
দাজ এ !ভােয়িডং দ9া পিসিবিলI অব !কা ওেয়িং ।
ক,াের-ার./ অব ওয়াকA

- দ9া পাওয়ার অব !সালার !সলস ভ9াির ইন দ9া আউটপুট অব দ9া !Gাডাকশন !Gােসস । দ9া িডফােরf পাওয়ার !িসিফেকশন পব িদজ মিডউলস িরে িদজ িডজপারশন ।
- !সলস িডউিরং দ9া আরিল মাস অব লাইট এpেপাজার, !ম এpেপিরেয়U এ িডেXেডশন ফেটািনp কuড িডিFেয়েজস দ9া ভ9ালু অব দ9া ম9ািpমাম পাওয়ার অব দ9া মিডউল আপ টu ৩% ।
- দ9া !সলস, ইন নরমাল, অপােরIং কিmশU, িরচ এ ট9াjােরচার এেবাভ দ9া R9াmাড3 িমেয়জারেমf কিmশU অব দ9া ল9ােবােরটির । দ9া এন ও িস I ইজ এ কuয়ােটIভ িমেয়জার অব দ9া ইনিFেয়জ । এন ও িস I
িমেয়জারেমf ইজ পারফম3ড আmার দ9া ফেলািয়ং কিmশUঃ !রিডেয়শন অব ০.৮ !ক দিউ/এম২, !টjােরচার ২০ º িস এm ওয়াইm িড ১ এম/এস ।
- দ9া ইেলকnকাল !ডটা িরেস টাইিপকাল ভ9ালুজ অব দ9া মিডউলস এm !লিমেনটস এজ িমেয়জারড এট দ9া আউটপুট টারিমনালস এট দ9া ইm অব দ9া ম9ানুফ9াকচািরং !Gােসস ।
গ,ারা&
ম,ানুফ,াকচািরং িডেফ-স
কমASমতা

ইয়ারস

12

িমিনমাল !রটযu M পাওয়ার

90% এ 10 ইয়ারস,

%/ইয়ারস

80% এ 25 ইয়ারস.
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