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ফেটােভািlক 3সালার এনািজ>
3মােনা িksালাইন 3সালার প2ােনল - SI-ESF-M-BIPV-SM-M156-72

3সালার ইেnাভা ইউেজস দ2া 3লেটs ম2ােটিরয়ালস টু ম2ানুফ2াকচারার ফেটােভািlক মিডউলস

।

আওয়ার মিডউলস আর আইিডয়াল ফর এিন এিpেকশন দ2াট ইউেজস দ2া ফেটাইেলিkক ইেফk এজ এ িkন এনািজ> 3সাস> িবকজ অব ইটস িমিনমাল 3কিমক2াল পিলউশন এn 3না নয়িজ পিলউশন ।
দ2া _n অব দ2া মিডউল কেnইn এ 3টmারড 3সালার gাস উইদ হাই dাnিমিসিভ6, 3লা িরেeিkিভ6 এn 3লা আইেরান কেnn ।
িদজ িপিভ মিডউলস ইউজ হাই- এিফিসেয়িn মেনািksাললাইন িসিলকন 3সলস (দ2া 3সলস আর 3মড অব এ িসগন2াল িksাল অব হাই িপউির6 িসিলকন) টু dাnফরম দ2া এনািজ> অব সানলাইট ইnু ইেলিkক
এনািজ> । ইচ 3সল ইজ ইেলিkকািল 3রেটড টু অিpমাইজড দ2া িবহ2ািভঅর অব দ2া মিডউল ।
দ2া 3সল সারিকট ইজ 3লিমেনেটড ইউিজং ই িভ এ (এেথিলন- িভনাইল এেচেটট) অ2াজ এ এনক2াpুেলn ইন কিmেনশন উইথ এ ট2াmারড gাস অন ইটস _n এn এ pািsক পিলমার (3টডলার) অন দ2া
ব2াক হুইচ 3pাভাইডস কিmিলট 3pােটকশন এn িসলস এেগইেনs এনভায়রনেমnাল এেজnস এn ইেলকিdকাল ইnুেলশন ।
ইটস পারফরম2াn ইজ এেkেলn ওভার দ2া ইnায়ার 3রJ অব লাইট 3skাম, উইথ পার6kলারিল হাই ইেয়lস ইন 3লা লাইট িসচু েয়শn অর kাউিডেনস অব ডাইেরk সানলাইট (িডিফউজ 3রিডেয়শন) ।
দ2া জংশন বেkস উইথ আই িপ৬৭, আর 3মড _ম হাই 3টmােরচার 3রিসsাn pািsক এn কেnইিনং টারিমনালস, কােনকশন টারিমনাল এn 3pােটকশন ডােয়ােডস (বাই- পাস) । িদজ মিডউলস আর সাpাইড
উইথ িসেmিdক 3লnস অব ক2াবল, উইথ এ ডায়ািমটার অব কপার 3সকশন অব ৪ এম এম এn এন এkেdমিল 3লা কnাk 3রিসnাn, অল িডজাইn টু এিচভড দ2া িমিনমাম 3ভােlজ rপ লেসস ।
আওয়ার মিডউলস কমpাই উইথ অল 3সফ6 িরকয়ারেমnস নট অনিল 3eিkিবিল6 বাট অলেসা ডাবল ইnুেলশন এn হাই 3রিসsাn টু ইউ িভ 3রস, অল আর সুইেটবল ফর ইউজ ইন আউটেডার এিpেকশন । দ2া িডজাইন অব িদজ মিডউলস 3মকস
3দয়ার ইিnেgশন ইন 3বাথ ইnািsয়াল এn 3রিসেডিnয়াল িবিlংস (অন অব দ2া 3মাs এমারিজং 3সkরস ইন দ2া ফেটােভািlক মােক> ট), এn আদার ইন_ােsকচার, িসmল এn এেথ6ক ।
ওয়ােরিnস

আওয়ার ম2ানুেফকচািরং pাnস হ2াভ িবন িpেপয়ারড ইন এেকারেডn উইথ দ2া আই এস ও ৯০০১, আই এস ও ১৪০০১ এn ও এইচ এস এ এস ১৮০০১ ।
উই হ2াভ kয়ািল6 কেnাল িডভাইেডড ইnু িz এিলেমnসঃ
Ö 3রগুলার ইnেপকশn এলাও আস টু গ2ারািn দ2া kয়ািল6 অব দ2া র ম2াটািরয়াল ।
Ö kয়ািল6 কেnাল ইন দ2া 3pােসজ অব আওয়ার ম2ানুেফকচািরং 3pািসিডউরস ।
Ö kয়ািল6 কেnাল অব িফিনসড 3pাডাkস, উই কnাk 3zা ইnেপকশn এn 3টsস অব িরলায়ািবিল6 এn পারফরম2াn ।
আওয়ার িপ িভ মিডউলস আর সার6ফািয়ড বাই ইnারন2াশনািল িরকgাইজড ল2ােবােরটিরজ এn আর pফ অব আওয়ার িsk এেধেরn টু ইnারন2াশনাল 3সফ6 s2াnাড> স, লং টাম> পারফরম2াn এn ওভারল kয়ািল6 অব 3pাডাkস

ি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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ইেলকিdকাল ক2ােরkারিsk (এস6িস)
ম2াকিজমাম পাওয়ার (িপএমিপিপ)

ডিbউিপ
ডিbউিপ
3ভাlস
অ2াঁmায়ারস
3ভাlস
অ2াঁmায়ারস

টলােরn
3ভােlজ এট ম2ািkমাম পাওয়ার (িভএমিপিপ)
কােরn এট ম2িkমাম পাওয়ার (আইএমিপিপ)
ওেপন সািক> ট 3ভােlজ (িভওিস)
শট> সািক> ট কােরn (আইএসিস)
ম2ািkমাম িসেsম 3ভােlজ (িভএসওয়াইএস6)

355

38.7
9.04
47.0
9.60

38.8
9.14
47.4
9.68

3ভাlস
kয়ািn6
অ2াঁmায়ারস
%
%

ডােয়ােডস (বাইপাস)
ম2ািkমাম িসিরজ িফউজ
এিফিসেয়িn (এনএম)
ফম> ফ2াkর
এস6িসঃ

350

ইরািডয়াnঃ 1,000 ডিbউ/এম

2

18.0

মিডউল 3টmােরচারঃ 25º িস

18.3

360
0 ~ + 5
39.0
9.24
47.7
9.70
600 (UL) / 1,000 (IEC)
6
15
18.5
≥ 73

365

370

39.3
9.30
48.0
9.77

39.4
9.40
48.3
9.84

18.8

19.0

272
36.1
7.54
43.9
7.95

276
36.3
7.60
44.1
8.02

এয়ার kয়ািল6ঃ 1,5

ইেলকিdকাল ক2ােরkারিsk (এনওিস6)
ম2াকিজমাম পাওয়ার (িপএমিপিপ)

ডিbউিপ
3ভাlস
অ2াঁmায়ারস
3ভাlস
অ2াঁmায়ারস

3ভােlজ এট ম2ািkমাম পাওয়ার (িভএমিপিপ)
কােরn এট ম2িkমাম পাওয়ার (আইএমিপিপ)
ওেপন সািক> ট 3ভােlজ (িভওিস)
শট> সািক> ট কােরn (আইএসিস)
এনওিস6ঃ

ইরািডয়াnঃ 800 ডিbউ/এম

2

261
35,6
7,33
43,5
7,75

মিডউল 3টmােরচারঃ 20º িস

264
35.8
7.40
43.7
7.82

268
35.9
7.47
43.8
7.88

এয়ার kয়ািল6ঃ 1,5

ওয়াইn িsডঃ 1 এম/এস

ম2াকািনকাল ক2ােরkারিsk
সাইজ

ওজন
_n
3কাষ

িসিরয়াল কােনকশন
প2ারালাল কােনকশন
এনক2াপসুসেলশন
ব2াক িশট
জংশন বk

ক2াবলস

হাইট
ওয়াইডথ
িথকেনস
3নট
3মেটিরয়াল
িথকেনস
টাইপ
kয়ািn6
সাইজ
kয়ািn6
kয়ািn6

1,954 এমএম
986 এমএম
40 এমএম
22.6 3কিজ
হাই dাnিমশন 3টmারড gাস
4 ± 0.2 এমএম
মেনািksালাইন
6 x 12 ইউিনটস
156 x 156 এমএম
72 ইউিনটস
1 ইউিনট

3মেটিরয়াল
িথকেনস
3মেটিরয়াল
িথকেনস
3মেটিরয়াল
3pােটকশন
ইেজােলশন
টাইপ
3লংথ
িথকেনস

ইভা
0.50 ± 0.03 এমএম
6িপ6
0.32 ± 0.03 এমএম
িপিভিস
আইিপ67
ভারসাস িহউিমিড6 এn ইŋেলেমn ওেয়দার
3পালারাইজড এn িসেmিdক ইন 3লংথ
900 এমএম
4 এমএম2
3লা কnাkেরিসস nাস
িমিনমাল লেসস ফর 3ভােlজ rপ

িফচারস
কােনkরস

3মেটিরয়াল
টাইপ
3pােটকশন

76.93 ইি•
38.82 ইি•
1.57 ইি•
49,82 এলিবএস
0.16 ইি•

6 ইি•

0.50 ± 0.03 এমএম
0.32 ± 0.03 এমএম

35.4 ইি•
0.006 ইি•2

িপিভিস
এমিস4
আইিপ67
থাম>াল ক2ােরkারিsk

3টmােরচার 3কাএিফিসেয়n অব সট> সািক> ট কােরn α (আইিসিস)
3টmােরচার 3কাএিফিসেয়n অব ওেপন সািক> ট 3ভােlজ β (িভওিস)
3টmােরচার 3কাএিফিসেয়n অব ম2ািkমাম পাওয়ার γ (িপএমিপিপ)
3টmােরচার 3কাএিফিসেয়n অব কােরn এট ম2ািkমাম পাওয়ার (আইএমিপিপ)
3টmােরচার 3কাএিফিসেয়n অব 3ভােlজ এট ম2ািkমাম পাওয়ার (িভএমিপিপ)
এনওিস6 (েনািমনাল অপাের6ং 3সল 3টmােরচার)

%/ºিস
%/ºিস
%/ºিস
%/ºিস
%/ºিস
ºিস

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

+ 0.0814
- 0.3910
- 0.5141
+ 0.10
- 0.38
+ 47 ± 2
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টলােরn
ওয়ারিকং 3টmােরচার

ºিস

ডাইেলিkক ইেসােলশন 3ভােlজ

ºএফ
3ভাlস
%
এম/এস

িরেল6ভ িহউিমিড6
ওয়াইn 3রিসsাn

3কিজ/এম2
এলিবএস/িফট2
3কিজ/এম2
এলিবএস/িফট2

ম2াকািনকাল 3লাড- িবয়ািরং ক2াপািস6
ফায়ার 3রিসsাn

প2াসেকল
প2াসেকল
প2াসেকল

kাস

- 40 ~ + 85
3,000
0 ~ 100
60
245
491.56

- 40 ~ + 185

551
75.2
C

5,400 (IEC)
3,600 (UL)

2,400

িমেয়জারেমnস পারফম>ড ইন এেকারেডn উইথ s2াnাড> 3টs 3মথডস ই এন ৬০৯০৪-৩ এn এ এস 6 এম ই১০৩৬, কােরেkড টু s2াnাড> 3টs কিnশn (এস 6 িস)
এয়ার kয়ািল6/েsকচারাল িডিsিবশন

এএম
ডিbউ/এম2
ºিস

িলউিমনস ইেnিn6/েরিডেয়শন
3সল 3টmােরচার

1.5 এ এস6এম িজ১৭৩- ০৩ এ এল (2,008)
1,000
25

িমেয়জারেমnস পারফম>ড ইন 3সালার িসমুেলটর
kাস

AAA (এেকারিডং আই IEC 60904-4)
± 3 %

পাওয়ার িমেয়জারেমn আনসারেটইিন6 ইজ উইথইন

রাকচারাল ক2ােরkারিsk
3সলস
ইেলকিdক কnাkরস
ওেয়িlং
3লিমেনট
জংশন বk

হাই এিফিসেয়িn 3সলস উইথ এিn- িরেeিkভ 3লয়ার অব িসিলকন িনdাইড ।
e2াট কপার (িস ইউ) বাথ ইন এ 6ন (এসএন) এn িসলভার (এিজ) এলয়, হুইচ ইmpভস ওেয়lািবিল6 ।
অব 3সলস এn rাইভারস ইন 3সকশn ফর 3sস িরিলফ ।
কেmাসড অব আlা- িkয়ার 3টmারড gাস অন দ2া _n, থারেমাsাবল, ই িভ এ এ্নক2াpুলাn এেmিডং 3সলস এn ইেলকিdকাল ইnুেলশন অন দ2া
3রয়ার ফম>ড বাই এ 3টডলার এn পিলsার কmাউn ।
3হােজস এn kইক কােনkরস উইথ এিn-এেরার । ইনkু ড বাইপাস ডােয়াডস, ইnারেচেJবল থ2াংকস টু দ2া রাই6ং িসেsম হ2াজ 3না ওেয়lস, অল
ইেলকিdকাল কnাkস আর 3মড বাই 3pসার, দাজ এ 3ভােয়িডং দ2া পিসিবিল6 অব 3কাl ওেয়িlং ।

ক2ােরkারিsk অব ওয়াক>
- দ2া পাওয়ার অব 3সালার 3সলস ভ2াির ইন দ2া আউটপুট অব দ2া 3pাডাকশন 3pােসস । দ2া িডফােরn পাওয়ার 3sিসিফেকশন পব িদজ মিডউলস িরেek িদজ িডজপারশন ।
- 3সলস িডউিরং দ2া আরিল মাnস অব লাইট এkেপাজার, 3ম এkেপিরেয়n এ িডেgেডশন ফেটািনk kড িডিkেয়েজস দ2া ভ2ালু অব দ2া ম2ািkমাম পাওয়ার অব দ2া মিডউল আপ টু ৩% ।
- দ2া 3সলস, ইন নরমাল, অপাের6ং কিnশn, িরচ এ ট2াmােরচার এেবাভ দ2া s2াnাড> িমেয়জারেমn কিnশn অব দ2া ল2ােবােরটির । দ2া এন ও িস 6 ইজ এ kয়ািnেট6ভ িমেয়জার অব
দ2া ইনিkেয়জ । এন ও িস 6 িমেয়জারেমn ইজ পারফম>ড আnার দ2া ফেলািয়ং কিnশnঃ 3রিডেয়শন অব ০.৮ 3ক দিbউ/এম২, 3টmােরচার ২০ º িস এn ওয়াইn িsড ১ এম/এস ।
- দ2া ইেলকিdকাল 3ডটা িরেekস টাইিপকাল ভ2ালুজ অব দ2া মিডউলস এn 3লিমেনটস এজ িমেয়জারড এট দ2া আউটপুট টারিমনালস এট দ2া ইn অব দ2া ম2ানুফ2াকচািরং 3pােসস ।

গ2ারািn
ম2ানুফ2াকচািরং িডেফkস
কম>kমতা

ইয়ারস
িমিনমাল 3রটযুk পাওFার
%/ইয়ারস

সা6>িফেকটস

ি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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90% এ 10 ইয়ারস,
80% এ 25 ইয়ারস.
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ফেটােভািlক 3সালার এনািজ>
3মােনা িksালাইন 3সালার প2ােনল - SI-ESF-M-BIPV-SM-M156-72
_n

ব2াক

িনম>াণ িববরণ

বিহরাগত বািহনী
4 িমিম 3পা8
transmittance

কােচর উc অপ6ক2াল
িসিলকন 3সল
মেনািksালাইন

ইভা (ইথাইল ভ2ািনল এিসেটট)
য>ািপড দৃŒতা
6িপ6

মিডউল সুরkা জন2 Tedlar িপছন sর

জংশন বk
dত সংেযাজকগুিলর সেŋ এবং বাইপাস ডােFাড িদেF
ডবল উtাপযুk নমনীF তােরর
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ফেটােভািlক 3সালার এনািজ>
3মােনা িksালাইন 3সালার প2ােনল - SI-ESF-M-BIPV-SM-M156-72
কম>kমতা
3রখা বা IV-3দদীপ2মানতা

3রখা বা IV-তাপমাtা

তাপমাtা

3দদীপ2মানতা
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ফেটােভািlক 3সালার এনািজ>
3মােনা িksালাইন 3সালার প2ােনল - SI-ESF-M-BIPV-SM-M156-72
প2ািকং এবং পিরবহন

বk

আকার
মিডউলস
ওজন তৃ ণশয2া (খািল)

2,000 x 1,150 x 2,130 এমএম
2,000 x 1,150 x 2,415 এমএম
37 টু করা/তৃ ণশয2া (20’ িজিপ)
46 টু করা/তৃ ণশয2া (40’ িজিপ)
130 3কিজ
245 3কিজ

আধার 20’ িজিপ

আকার
মিডউলস
তৃ ণশয2া
ওজন (3নট)
ওেয়ট (sূ ল)

5.898 x 2.352 x 2.393 এম
20’ x 8’ x 8’6”
185 টু করা
5 টু করা
29 3কিজ x 37 টু করা + 130 3কিজ = 1,203 3কিজ
1,203 3কিজ x 5 তৃ ণশয2া = 6,015 3কিজ

আধার 40’ িজিপ

আকার
মিডউলস
তৃ ণশয2া
ওজন (3নট)
ওজন (sূ ল)

12.025 x 2.352 x 2.393 এম
40’ x 8’ x 8’6”
506 টু করা
11 টু করা
29 3কিজ x 46 টু করা + 245 3কিজ = 1,579 3কিজ
1,579 3কিজ x 11 তৃ ণশয2া = 17,639 3কিজ
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