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কর্মক্ষমতা

মান নিয়ন্ত্রণ

ওয়্যারেন্টি

সার্টিফিকেট
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বাে$র সংেযাগ*ল দ-া জংশন বে$স উইথ আই িপ৬৭, আর 9মড <ম হাই 9ট?ােরচার 9রিসAাB CাDক এG কেBইিনং টারিমনালস, কােনকশন 
টারিমনাল এG 9Hােটকশন ডােয়ােডস (বাই- পাস) ।

আইএসও 9001 Kণমান পিরচালন িসেAম শংসাপM কী
আইএসও 14001 এনভায়রনেমBাল ম-ােনজেমB িসেAম শংসাপM কী
আইএসও 45001 9পশাগত Qা*- ও সুরSা ব-ব*াপনার শংসাপM কী

আওয়ার মিডউলস কমCাই উইথ অল 9সফV িরকয়ারেমBস নট অনিল 9Wি$িবিলV বাট অলেসা ডাবল ইXুেলশন এG হাই 9রিসAাX টY  ইউ িভ 9রস, অল 
আর সুইেটবল ফর ইউজ ইন আউটেডার এিCেকশন । দ-া িডজাইন অব িদজ মিডউলস 9মকস 9দয়ার ইZে[শন ইন 9বাথ ইGা\য়াল এG 9রিসেডিXয়াল 
িবি]ংস (অন অব দ-া 9মাA এমারিজং 9স^রস ইন দ-া ফেটােভা_ক মােক̀ট), এG আদার ইন<ােaকচার, িস?ল এG এেথVক ।

উই হ-াভ কY য়ািলV কেbাল িডভাইেডড ইBY  িc এিলেমBস:

আওয়ার ম-ানুেফকচািরং CাBস হ-াভ িবন িHেপয়ারড ইন এেকারেডX উইথ:

আওয়ার িপ িভ মিডউলস আর সারVফািয়ড বাই ইBারন-াশনািল িরকdাইজড ল-ােবােরটিরজ এG আর Heফ অব আওয়ার \^ এেধেরX টY  ইBারন-াশনাল 
9সফV A-াGাড̀স, লং টাম̀ পারফরম-াX এG ওভারল কY য়ািলV অব 9Hাডা^স ।

হাই gাXিমিসিভV
9লা িরেWhিভV
9লা আইেরান কেBB

ই িভ এ (এেথিলন- িভনাইল এেচেটট)

9রKলার ইXেপকশX এলাও আস টY  গ-ারাZ দ-া কY য়ািলV অব দ-া র ম-াটািরয়াল
কY য়ািলV কেbাল ইন দ-া 9Hােসজ অব আওয়ার ম-ানুেফকচািরং 9Hািসিডউরস
কY য়ািলV কেbাল অব িফিনসড 9Hাডা^স, উই কGা^ 9cা ইXেপকশX এG 9টAস অব িরলায়ািবিলV এG পারফরম-াX

ইচ 9সল ইজ ইেলiকািল 9রেটড টY  অjমাইজড দ-া িবহ-ািভঅর অব দ-া মিডউল ।

ইটস পারফরম-াX ইজ এে$েলB ওভার দ-া ইBায়ার 9রk অব লাইট 9lmাম, উইথ পারVকY লারিল হাই ইেয়]স ইন 9লা লাইট 
িসচY েয়শX অর nাউিডেনস অব ডাইের^ সানলাইট (িডিফউজ 9রিডেয়শন) ।

এনক-াoুেলB দ-া 9সল সারিকট ইজ 9লিমেনেটড ইউিজং অ-াজ এ এনক-াoুেলB:

9সৗর 9কাষ িদজ িপিভ মিডউলস ইউজ হাই- এিফিসেয়িX পিলিrAালাইন িসিলকন 9সলস  টY  gাXফরম দ-া এনাsজt অব সানলাইট ইBY  
ইেলiক এনাsজt ।

Huতকারেকর

ফেটােভা_ক মিডউল
পিলিrAালাইনvাস/vাস SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-96

সামেন দ-া <B অব দ-া মিডউল কেBইX এ 9ট?ারড 9সালার vাস উইদ:

িদজ মিডউলস আর সাCাইড উইথ িসেwxক 9লyস অব ক-াবল, উইথ এ ডায়ািমটার অব কপার 9সকশন অব ৪ এম এম এG এন 
এ$েgমিল 9লা কBা^ 9রিসBাX, অল িডজাইG টY  এিচভড দ-া িমিনমাম 9ভাে{জ |প লেসস ।

ব-বহােরর আওয়ার মিডউলস আর আইিডয়াল ফর এিন এিCেকশন দ-াট ইউেজস দ-া ফেটাইেলiক ইেফ^ এজ এ িnন এনাsজt 9সাস ̀িবকজ 
অব ইটস িমিনমাল 9কিমক-াল পিলউশন এG 9না নয়িজ পিলউশন ।

9পছেন মিডউলVর িপছেন একV QভাবযY~ কাচ রেয়েছ যা পিরেবশগত এেজB এবং �বদু-িতক অ�রণ িবরeে� স?ূণ̀ সুরSা এবং সীল 
সরবরাহ কের।

সূচনা

উপকরণ 9সৗর ইেনাভা 9ফােটােভালটাইক 9সৗর টাইলKিল �তির করেত সব`েশষ উপকরণ ব-বহার কের ।
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মডেল Monofacial

সাইজ এমএম ±0,5 %/K -0,36
থিকনেস μএম ±20 %/K 0,07
ফ্রন্ট [-] %/K -0,38
ব্যাক [+]

ম্যাকজিমাম পাওয়ার [ভিএমপিপি] ডব্লিউপি ±3% (*)
শক্তি নির্বাচন [ভিএমপিপি] ডব্লিউপি
ভোল্টেজ এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার [ভিএমপিপি] ভোল্টস IEC 60904-1
কারেন্ট এট ম্যক্সিমাম পাওয়ার [আইএমপিপি] অ্যাম্পিয়ার IEC 60904-3
খোলা বর্তনী ভোল্টেজ [ভিওসি] ভোল্টস ±3% (*)
শর্ট সার্কিট কারেন্ট [আইএসসি] অ্যাম্পিয়ার ±4% (*)
ম্যাক্সিমাম সিস্টেম ভোল্টেজ [ভিএসওয়াইএসটি] ভোল্টস IEC / UL
ম্যাক্সিমাম সিরিজ ফিউজ [Icf] অ্যাম্পিয়ার
এফিসিয়েন্সি [এনএম] %
ফর্ম ফ্যাক্টর [FF] %

ম্যাকজিমাম পাওয়ার [পিএমপিপি] ডব্লিউপি IEC 61215
ভোল্টেজ এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার [ভিএমপিপি] ভোল্টস
কারেন্ট এট ম্যক্সিমাম পাওয়ার [আইএমপিপি] অ্যাম্পিয়ার
শর্ট সার্কিট কারেন্ট [ভিওসি] ভোল্টস
ম্যাক্সিমাম সিস্টেম ভোল্টেজ [আইএসসি] অ্যাম্পিয়ার

প্যানেল ওয়াইডথ (X) হাইট (Y)
সাইজ 1063 x 1574 এমএম 1,67 এম2 173 Wp/m2
সাইজ - গ্লাস-2 1063 x 1574 এমএম 1,67 এম2

কোষ
সাইজ 125,00 x 125,00 এমএম 210 এমএম 0,02 এম2
মার্জিন - শীর্ষ 26 এমএম
কোষের মধ্যে মার্জিন 2 x 2 এমএম
মার্জিন - বাম 25 এমএম
মার্জিন - সঠিক 25 এমএম
মার্জিন - নিম্ন 26 এমএম
পরিমাণ 8 x 12 = 96 ইউনিটস 1,50 এম2

উপাদান বর্ণনা
গ্লাস-1 1 ইউনিটস 3,2 এমএম টেম্পারড 8,10 কেজি/এম2 13,55 কেজি 0,1730 m2K/W
এনক্যাপসুসলেশন 1 ইউনিটস 0,38 এমএম EVA 0,40 কেজি/এম2 0,68 কেজি 0,0032 m2K/W
বাসবারস 5 ইউনিটস 0,2 এমএম CuSn6 0,10 কেজি/এম2 0,15 কেজি
কোষ 96 ইউনিটস 0,21 এমএম mc-Si 0,20 কেজি/এম2 0,30 কেজি
এনক্যাপসুসলেশন 1 ইউনিটস 0,38 এমএম EVA 0,40 কেজি/এম2 0,68 কেজি 0,0032 m2K/W
গ্লাস-2 1 ইউনিটস 3,2 এমএম টেম্পারড 8,10 কেজি/এম2 13,55 কেজি 0,1730 m2K/W
জংশন বক্স 1 ইউনিটস 10 এমএম PVC-IP68 0,10 কেজি/এম2 0,10 কেজি
ডায়োডেস (বাইপাস) 6 ইউনিটস 0,01 কেজি/এম2 0,02 কেজি
ক্যাবলস (+/-) 2 ইউনিটস 4 এমএম2 900 mm 0,10 কেজি/এম2 0,20 কেজি
কানেক্টরস 2 ইউনিটস MC4-T4 মডেল PVC-IP67 0,05 কেজি/এম2 0,10 কেজি
মোট 7,37 এমএম 17,53 কেজি/এম2 29,33 কেজি 0,35 m2K/W

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

[আইএমপিপি] %/º সি
[ভিএমপিপি] %/º সি
[NMOT] º সি

Ug-মান 2,84 W/m2 K EN 673 0,35 % EN 410

UV-মান 1,50 % 300-380 nm EN 410 32(-1:-3) EN 12758

LT-মান 10,35 % 380-780 nm EN 410 89,65 % CIE D65 ISO 9050

LRe-মান 8,00 % EN 410 15,00 % EN 410

ওয়ারকিং টেম্পারেচার - 40 / + 85 º সি < ± 2,5 এমএম EN 12543-5
ডাইলেক্ট্রিক ইসোলেশন ভোল্টেজ 3000 ভোল্টস < ± 3 এমএম EN 12543-5
রিলেটিভ হিউমিডিটি 0 / 100 % < ± 1 এমএম EN 12543-6
ওয়াইন্ড রেসিস্টান্স 2400 Pa 245 kg/m2 IEC 61215
ম্যাকানিকাল লোড- বিয়ারিং ক্যাপাসিটি 8000 Pa 816 kg/m2 ∅ 35 97 m/s IEC 61215
স্থল পরিবাহিতা ≤ 0.1 ῼ ≥ 100 ῼ

আবেদন A ক্লাস IEC 61730 1 ডিগ্রী IEC 61730
নিরাপত্তা II ক্লাস IEC 61140 IEC 61730 I গ্রুপ IEC 61730
ফায়ার রেসিস্টান্স A ক্লাস ANSI/UL 790 IEC 61730 1.5 কারণ IEC 61730

প্রভাব প্রতিরোধের 1B1 ক্লাস EN 12600 OK EN 12543-4
ম্যানুয়াল আক্রমণ P2A ক্লাস EN 356 OK EN 12543-4
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পাওয়ার/সারেফচ

থাম̀াল Hিতেরাধ

দূষণ
উপাদান
সুরক্ষা

পরতী vাস (EN 14449)
উচ্চ তাপমাত্রা
আর্দ্রতা

LRi-মান

-0,3800

িতয`ক

বািহ-ক Hিত�িব (LRe) অভ-�রীণ Hিত�িব (LRi)

নামমাM মিডউল অপােরVং তাপমাMা
থাম̀াল gাXিমশন (ইউ) 9সৗর ফ-া^র (িজ)

G-মান

লাইট gাXিমশন (এলV)

টলােরX
vাস মাMা
কাচ সমা�রাল
9সল একক \ং সহনশীলতা

+ 47 ± 2

সহ- করার Sমতা

125 x 125
210

Tk ভোল্টেজ
Tk কারেন্ট

* (এলআইিড িবেবচনা কের, শংসাপM কত� `পেSর পাওয়ােরর পিরসর)

0/+5
49,82 49,92 50,02 50,11
5,52 5,61 5,70 5,79

60,6760,59

4,63 4,70

6,03 6,13

0,0825

214
এনমট A-াGাড̀

203 206 210
45,36 45,45

9রিডেয়শন: 1000 ডি�উ/এম2 + 9সল তাপমাMা: 25º িস + এয়ার ভর: 1,5

15

ঘন� 9মাট ওজন

এনমট (নামমাত্র মডিউল অপারেটিং তাপমাত্রা): 9রিডেয়শন: 800 ডি�উ/এম2 + পিরেব�ত তাপমাMা: 20º িস + এয়ার ভর: 1.5 + ওয়াইG িlড: 1 এম/এস

77,94 78,15

1500 / 1000

ম-াকািনকাল ক-াের^ারD$ তাপমাMা সহগ

অ্যালুমিনিয়াম ব্যাক পৃষ্ঠ ক্ষেত্র (আল-বিএসএফ)
9সালার প-ােনল

ইেলকxকাল ক-াের^ারD$
এসVিস A-াGাড̀

275 280 285 290

4,56

এসVিস (A-াGাড̀ 9টA অব*া):

9�ণীিবভাগ

ইউিভ gাXিমট-াX

সব`ািধক িশলাব� � Hিতেরােধর

Qতঃ�� ত̀ভােব অ�ভY ` ি~ (রাঃ)
R-মান

45,54

9সালার 9কাষ
mc-Si

60,68 60,60
5,78

45,63

vাস/vাস SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-96

16,74 17,04 17,34
78,00

5,92

Si3N4 বিরোধী প্রতিফলন লেপ Tk পাওয়ার

Huতকারেকর

ফেটােভা_ক মিডউল
পিলিrAালাইন

55,38 55,45 55,46 55,39

থাম̀াল ক-াের^ারD$
তাপমাMা সহগ মেনািrAালাইন

তাপমাMা সহগ অব সট̀ সাsকtট কােরB

4,69 4,80 4,89 4,97

িথকেনস (Z)

4,48

16,44
78,48

তাপমাMা সহগ অব ম-াি$মাম পাওয়ার
তাপমাMা সহগ অব কােরB এট ম-াি$মাম পাওয়ার 0,1000

অQ�তা

তাপমাMা সহগ অব ওেপন সাsকtট 9ভাে{জ -0,4049

ম-াকািনকাল ক-াের^ারD$
এলাকা

উপাদান
কY য়াZV

-0,4336

তাপমাMা সহগ অব 9ভাে{জ এট ম-াি$মাম পাওয়ার
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অবস্থান সামনে - পিছন ■ সীমান্ত - অক্ষ (X) ■ অক্ষ (Y) -

ওয়াইডথ (X) এমএম থিকনেস (Z) 7,37 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
B

 (A
)

পা
ওয়
ার

 (W
)

−−−   I-V   1000 W/m2 - - -   P-I  1000 W/m2 I-V (-25ºC) I-V (0ºC) I-V (+25ºC) I-V (+50ºC) I-V (+75ºC)
−−−   I-V     800 W/m2 - - -   P-I    800 W/m2
−−−   I-V     600 W/m2 - - -   P-I    600 W/m2
−−−   I-V     400 W/m2 - - -   P-I    400 W/m2
−−−   I-V     200 W/m2 - - -   P-I    200 W/m2

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

9পছেন অধ-ায়

1063

�বদু-িতক কম̀Sমতা
(9কাষ তাপমাMা: 25º C)

এসVিস A-াGাড̀ এনমট A-াGাড̀

(9কাষ তাপমাMা: 25º C)

9কাষ তাপমাMা (º C) 9দদীপ-মানতা (W/m2)
−−−   Voc

9কাষ

পাওয়ার িমেয়জারেমB আনসারেটইিনV 

তাপমাMা IV-9দদীপ-মানতা

9সালার িসমুেলটর

9ভাে{জ (V) 9ভাে{জ (V)

এয়ার ভর

�বদু-িতক পিরমাপ

9রিডেয়শন
পিরেব�ত তাপমাMা

ওয়াইG িlড

জংশন ব$

জংশন ব$

প-ােনল

আইএসিস, িভওিস এবং িপএমিপিপ উপর িনভ̀র কের তাপমাMা আইএসিস, িভওিস এবং িপএমিপিপ উপর িনভ̀র কের 9দদীপ-মানতা
তাপমাMা 9দদীপ-মানতা

Huতকারেকর

অ�ন

হা
ইট

 (Y
)

ফেটােভা_ক মিডউল
vাস/vাস SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-96 পিলিrAালাইন

কম̀Sমতা
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%

ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টস 12
কর্মক্ষমতা 90 % 12

80 % 25
জীবনকাল > 30

শক্তি উত্পন্ন 6 িদন kWh কয়লা 9পেgাল/গ-াস িমিলত
মাঝারি বিকিরণ 1000 W/ m2 1 0,961 0,828 0,372 kg/CO2
শক্তি উত্পন্ন 1,65 kWh/ িদন এড়াতে িদন 1,59 1,37 0,61 kg/CO2

50 kWh/ মাস CO2 মাস 47,57 40,99 18,42 kg/CO2
602 kWh/ বছর িনগ̀মন বছর 578,82 498,71 224,06 kg/CO2

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
CE

IEC/EN 61215
IEC/EN 61730-1
IEC/EN 61730-2
IEC/EN 61701
IEC/EN 62716
IEC/EN 62790
IEC/EN 62804-1
IEC/EN 62852
UL 1703

PANELS X PALLET
-

IEC 62759-1

এইচএস কোড

WEEE

পৃষ্ঠা 4/4
�ধYমাM িচেMর উে�েশ- ছিব।

�বদু-িতক এবং �বদু-িতন সরkাম উ�পাদনকারীেদর িনব�ক
7378 সত্তা ECOASIMELEC

িসিলকন 9সল 9ফােটােভালটাইক 9সৗর মিডউল mc-Si, িবআইিপিভ-vাস/vাস, *াপত- একীকরেণর জন-, িনম̀াতা 9সালার ইেনাভা 9থেক, ম-াকিজমাম পাওয়ার (Wp) 275-290 W, ম-াকিজমাম পাওয়ার 
(Vmp) 49,82-50,11 V, 9ভাে{জ এট ম-াি$মাম পাওয়ার (Imp) 5,52-5,79 A, কােরB এট ম-ি$মাম পাওয়ার (Voc) 60,59-60,60 V, শট̀ সাsকtট কােরB (Isc) 5,78-6,13 A, এিফিসেয়িX 16,44-17,34 %, 
িনেয় গ�ত 96 9কাষ, সামেনর �র 9ট?াড̀ vাস পুরe 3,2 এমএম, 9কােষর এনক-াপসুেলশন �র EVA, িপছেনর �রV 9ট?ারড vাস পুরe 3,2 এমএম, জংশন ব$ (ডােয়ােডস, ক-াবলস 4 এমএম2, 900 mm 
এবং কােন^রস MC4-T4), ওয়ারিকং 9ট?ােরচার - 40 / + 85 ºC, মাMা 1063 x 1574 x 7,37 এমএম, ওয়াইG 9রিসAাX 2400 Pa, ম-াকািনকাল 9লাড- িবয়ািরং ক-াপািসV 8000 Pa, ওজন 29,33 9কিজ

9ফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল লবণ কY য়াশা জারা 9টDং

পিরেবশগত তথ-

তথ- র�ািনর
85414020 টিআরসি কোড 8541409021

22 572

9ফােটােভালটাইক িসেAমKিলেত িডিস-অ-ািCেকশেনর সংেযাগকারীKিলেক - সুরSা Hেয়াজনীয়তা এবং পরীSা

Huতকারেকর

সাV`িফেকটস

গ-ারাZ

9ফােটােভালটাইক মিডউল জন- জংশন ব$ - িনরাপ�া Hেয়াজনীয়তা এবং পরীSা
9ফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল - স�াব--Hেরািচত �াস সনা~করেণর জন- পরীSা প�িত। পাট̀ 1: িrAািলন িসিলকন

9পশাগত Qা*- ও িনরাপ�া ব-ব*াপনা িসেAম
িনেদ̀িশকা 2014/35/EU ইউেরাপীয় সংসদ এবং ২6 9ফ�eয়ারী কাউিXেলর ইইউ সদস- রা�Kিলর আইনKিলর সুিনsদt�করেণ িনsদt� িকছY  9ভাে{জ সীমােত 
ব-বহােরর জন- িডজাইন করা �বদু-িতক সরkামKিলর বাজাের উপল� �তিরর িবষেয়
�Vক িসিলকন *ল 9ফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল। নকশা 9যাগ-তা এবং টাইপ অনুেমাদন
9ফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল িনরাপ�া 9যাগ-তা - পাট̀ 1: িনম̀ােণর জন- Hেয়াজনীয়তা
9ফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল িনরাপ�া 9যাগ-তা - পাট̀ 2: পরীSার জন- Hেয়াজনীয়তা

ইয়ারস
 9রট পাওয়ার Sমতা বছেরর অপােরশন 9শেষ

লাইন পারফরম-াX ওয়-ােরZ

9কায়ািলV ম-ােনজেমB িসেAম

PALLETS TOTAL PANELS X PALLET

 9রট পাওয়ার Sমতা বছেরর অপােরশন 9শেষ
ইয়ারস

PALLETS TOTAL
- - 26

9ফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল - অ-ােমািনয়া জারা 9টDং

এই তথ-পMV A-াGাড̀ এন 50380 এর Hেয়াজনীয়তার সােথ সামkস-পূণ̀।

ম�ব-

িব�ি�
িবেশষ উে�খ এবং HযY ি~গত তথ- 9নাVশ ছাড়াই স�ব পিরবত̀ন সােপেS হেত পাের।

W-াট-9Cট 9ফােটােভালটাইক মিডউল এবং প-ােনেলর জন- আদশ̀

প-ািকং

9ফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল - পিরবহন পরীSা - অংশ 1: পিরবহন এবং মিডউল প-ােকজ ইউিনট িশিপং

বণ̀না

আধার 20 আধার 40'HQ

ইয়ারস

vাস/vাস SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-96 পিলিrAালাইন
ফেটােভা_ক মিডউল

পিরেবশ ব-ব*াপনা িসেAম
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