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কর্মক্ষমতা

মান নিয়ন্ত্রণ

ওয়্যারেন্টি

সার্টিফিকেট
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!পছেন এ 'া)ক পিলমার (!টডলার) অন দ3া ব3াক 5ইচ !8াভাইডস কি;িলট !8ােটকশন এ= িসলস এেগইেন? এনভায়রনেমAাল 
এেজAস এ= ইেলকCকাল ইDুেলশন ।

আওয়ার িপ িভ মিডউলস আর সারIফািয়ড বাই ইAারন3াশনািল িরকKাইজড ল3ােবােরটিরজ এ= আর 8Lফ অব আওয়ার MN এেধেরD টP  ইAারন3াশনাল 
!সফI ?3া=াডQ স, লং টামQ পারফরম3াD এ= ওভারল কP য়ািলI অব !8াডাNস ।

আইএসও 45001 !পশাগত TাU3 ও সুরVা ব3বUাপনার শংসাপW কী

আওয়ার মিডউলস কম'াই উইথ অল !সফI িরকয়ারেমAস নট অনিল !Zি[িবিলI বাট অলেসা ডাবল ইDুেলশন এ= হাই !রিস?াD টP  ইউ িভ !রস, অল 
আর সুইেটবল ফর ইউজ ইন আউটেডার এি'েকশন । দ3া িডজাইন অব িদজ মিডউলস !মকস !দয়ার ই]ে^শন ইন !বাথ ই=াMয়াল এ= !রিসেডিDয়াল 
িবি_ংস (অন অব দ3া !মা? এমারিজং !সNরস ইন দ3া ফেটােভা`ক মােকQ ট), এ= আদার ইনaােbকচার, িস;ল এ= এেথIক ।

বাে[র সংেযাগUল দ3া জংশন বে[স উইথ আই িপ৬৭, আর !মড aম হাই !ট;ােরচার !রিস?াA 'া)ক এ= কেAইিনং টারিমনালস, কােনকশন 
টারিমনাল এ= !8ােটকশন ডােয়ােডস (বাই- পাস) ।

8fতকারেকর

ফেটােভা`ক মিডউল
মেনািg?ালাইনমান িহন SI-ESF-M-NE-M-130W

সামেন দ3া aA অব দ3া মিডউল কেAইD এ !ট;ারড !সালার hাস উইদ:

ইচ !সল ইজ ইেলiকািল !রেটড টP  অjমাইজড দ3া িবহ3ািভঅর অব দ3া মিডউল ।

!aম দ3া ক;3াN, আেনাডাইজড এলুিমিনয়াম !aম !8াভাইডস এন অjমাল িরেলশনিশপ- ওেয়ট !মােমA অব ইনািশয়া, টP  অবেটইন 
!^টার িরিজিডI এ= !রিসসট3াA টP  টP ই)ং এ= !বি=ং । ইট হ3াজ িসভারাল !হালস টP  এটাচ দ3া মিডউল টP  দ3া সােপাটQ  bাকচার 
এ= ^াউ= ইফ !নেসসাির ।

ইটস পারফরম3াD ইজ এে[েলA ওভার দ3া ইAায়ার !রk অব লাইট !lmাম, উইথ পারIকP লারিল হাই ইেয়_স ইন !লা লাইট 
িসচP েয়শD অর nাউিডেনস অব ডাইেরN সানলাইট (িডিফউজ !রিডেয়শন) ।

হাই oাDিমিসিভI

!সৗর !কাষ িদজ িপিভ মিডউলস ইউজ হাই- এিফিসেয়িD মেনািg?াললাইন িসিলকন !সলস  টP  oাDফরম দ3া এনাrজs অব সানলাইট ইAP  
ইেলiক এনাrজs ।

সূচনা

উপকরণ !সৗর ইেনাভা !ফােটােভালটাইক !সৗর টাইলvিল wতির করেত সবQেশষ উপকরণ ব3বহার কের ।

ব3বহােরর আওয়ার মিডউলস আর আইিডয়াল ফর এিন এি'েকশন দ3াট ইউেজস দ3া ফেটাইেলiক ইেফN এজ এ িnন এনাrজs !সাসQ িবকজ 
অব ইটস িমিনমাল !কিমক3াল পিলউশন এ= !না নয়িজ পিলউশন ।

!লা িরেZxিভI

এনক3াyুেলA দ3া !সল সারিকট ইজ !লিমেনেটড ইউিজং অ3াজ এ এনক3াyুেলA:

!লা আইেরান কেAA

ই িভ এ (এেথিলন- িভনাইল এেচেটট)

িদজ মিডউলস আর সা'াইড উইথ িসেzCক !ল{স অব ক3াবল, উইথ এ ডায়ািমটার অব কপার !সকশন অব ৪ এম এম এ= এন 
এ[েoমিল !লা কAাN !রিসAাD, অল িডজাই= টP  এিচভড দ3া িমিনমাম !ভাে}জ ~প লেসস ।

!রvলার ইDেপকশD এলাও আস টP  গ3ারা] দ3া কP য়ািলI অব দ3া র ম3াটািরয়াল
কP য়ািলI কে�াল ইন দ3া !8ােসজ অব আওয়ার ম3ানুেফকচািরং !8ািসিডউরস
কP য়ািলI কে�াল অব িফিনসড !8াডাNস, উই ক=াN !�া ইDেপকশD এ= !ট?স অব িরলায়ািবিলI এ= পারফরম3াD

আওয়ার ম3ানুেফকচািরং 'াAস হ3াভ িবন ি8েপয়ারড ইন এেকারেডD উইথ:
আইএসও 9001 vণমান পিরচালন িসে?ম শংসাপW কী
আইএসও 14001 এনভায়রনেমAাল ম3ােনজেমA িসে?ম শংসাপW কী

উই হ3াভ কP য়ািলI কে�াল িডভাইেডড ইAP  ি� এিলেমAস:
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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 670 x 1250 এমএম 0,84 এম2 155 Wp/m2

কোষ
পরিমাণ 4 x 9 = 36 ইউনিটস 0,73 এম2

উপাদান বর্ণনা
ফ্রেম 1 ইউনিটস 35 এমএম Al 6065-T5 1,23 কেজি/এম2 1,03 কেজি
গ্লাস 1 ইউনিটস 3,2 এমএম টেম্পারড 8,10 কেজি/এম2 6,78 কেজি
এনক্যাপসুসলেশন 1 ইউনিটস 0,38 এমএম EVA 0,40 কেজি/এম2 0,34 কেজি
বাসবারস 5 ইউনিটস 1 এমএম CuSn6 0,10 কেজি/এম2 0,07 কেজি
কোষ 36 ইউনিটস 0,21 এমএম sc-Si 0,20 কেজি/এম2 0,15 কেজি
এনক্যাপসুসলেশন 1 ইউনিটস 0,38 এমএম EVA 0,40 কেজি/এম2 0,34 কেজি
ব্যাক শিট 1 ইউনিটস 0,5 এমএম TPT 0,47 কেজি/এম2 0,39 কেজি
জংশন বক্স 1 ইউনিটস 10 এমএম PVC-IP68 0,10 কেজি/এম2 0,10 কেজি
ডায়োডেস (বাইপাস) 2 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 35 এমএম 11,37 কেজি/এম2 9,52 কেজি

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

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

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 5400 Pa 551 kg/m2 ∅ 28 23 m/s IEC 61215
স্থল পরিবাহিতা ≤ 0.1 ῼ ≥ 100 ῼ

আবেদন A ক্লাস IEC 61730 ডিগ্রী 1 IEC 61730
নিরাপত্তা II ক্লাস IEC 61140 IEC 61730 গ্রুপ I IEC 61730
ফায়ার রেসিস্টান্স C ক্লাস ANSI/UL 790 IEC 61730 কারণ 1.5 IEC 61730
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মান িহন SI-ESF-M-NE-M-130W মেনািg?ালাইন
ফেটােভা`ক মিডউল

থামQাল ক3ােরNার)[
তাপমাWা সহগ মেনািg?ালাইন

তাপমাWা সহগ অব সটQ  সাrকsট কােরA 0,0814

সবQািধক িশলাব� � 8িতেরােধর

নামমাW মিডউল অপােরIং তাপমাWা

সহ3 করার Vমতা

উপাদান

!সালার !কাষ
sc-Si

অ্যালুমিনিয়াম ব্যাক পৃষ্ঠ ক্ষেত্র (আল-বিএসএফ)
Tk পাওয়ার

ঘন�

8fতকারেকর

-0,5141
তাপমাWা সহগ অব ওেপন সাrকsট !ভাে}জ -0,3910

এসIিস (?3া=াডQ  !ট? অবUা): !রিডেয়শন: 1000 ডি�উ/এম2 + !সল তাপমাWা: 25º িস + এয়ার ভর: 1,5

এনমট (নামমাত্র মডিউল অপারেটিং তাপমাত্রা):

উপাদান
কP য়া]I িথকেনস (Z) !মাট ওজন

তাপমাWা সহগ অব ম3াি[মাম পাওয়ার
তাপমাWা সহগ অব কােরA এট ম3াি[মাম পাওয়ার

!�ণীিবভাগ

সুরক্ষা

0,1000

7,18
22,10
7,61

15,53

+ 47 ± 2

এনমট ?3া=াডQ

ম3াকািনকাল ক3ােরNার)[

তাপমাWা সহগ অব !ভাে}জ এট ম3াি[মাম পাওয়ার -0,3800

কাচ সমা�রাল
!সল একক Mং সহনশীলতা

20,20
6,17

130

18,12

* (এলআইিড িবেবচনা কের, শংসাপW কত� QপেVর পাওয়ােরর পিরসর)

!রিডেয়শন: 800 ডি�উ/এম2 + পিরেব�ত তাপমাWা: 20º িস + এয়ার ভর: 1.5 + ওয়াই= িlড: 1 এম/এস

এলাকা

96

Tk ভোল্টেজ
Tk কারেন্ট

টলােরD
hাস মাWা

ম3াকািনকাল ক3ােরNার)[ তাপমাWা সহগ

!সালার প3ােনল
ইেলকCকাল ক3ােরNার)[

এসIিস ?3া=াডQ

156,75 x 130
210

Si3N4 বিরোধী প্রতিফলন লেপ

16,50

0/+3,60

715
15

5,83

পাওয়ার/সারেফচ

দূষণ

77,36



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278 T/F: +34965075767
Paseo de los Molinos, 12 E: info@solarinnova.net
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN W: www.solarinnova.net

ক্রম উল্লেখ আদর্শ

অবস্থান সামনে - পিছন ■ সীমান্ত - অক্ষ (X) ■ অক্ষ (Y) -

মাrজsন (X) এমএম

আ
ইএ
সি
স,

 িভ
ওি
স 
এব
ং ি
পএ

মি
পি
প 
নর
মা
ল
াইজ

ড 
(%

)

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

কা
ের
A

 (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
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আইএসিস, িভওিস এবং িপএমিপিপ উপর িনভQ র কের তাপমাWা আইএসিস, িভওিস এবং িপএমিপিপ উপর িনভQ র কের !দদীপ3মানতা
(!কাষ তাপমাWা: 25º C)

!কাষ তাপমাWা (º C) !দদীপ3মানতা (W/m2)
−−−   Voc

wবদু3িতক কমQVমতা

!রিডেয়শন
পিরেব�ত তাপমাWা

তাপমাWা IV-!দদীপ3মানতা

এসIিস ?3া=াডQ এনমট ?3া=াডQ

পাওয়ার িমেয়জারেমA আনসারেটইিনI 

এয়ার ভর
ওয়াই= িlড

হা
ইট

 (Y
)

ফেটােভা`ক মিডউল

(!কাষ তাপমাWা: 25º C)

তাপমাWা !দদীপ3মানতা

8fতকারেকর

অ�ন

কমQVমতা
!কাষ

!পছেন

মান িহন SI-ESF-M-NE-M-130W

সামেন

জংশন ব[

জংশন ব[

এম
এ

12
50

!ভাে}জ (V)

670

!সালার িসমুেলটর

!ভাে}জ (V)

মেনািg?ালাইন

প3ােনল

wবদু3িতক পিরমাপ

0

20

40

60

80

100

0 200 400 600 800 1000
0

20
40
60
80
100
120

140

-50 -25 0 25 50 75 100

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
0

20
40
60
80
100
120
140

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 2 3 4 5 6 7



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278 T/F: +34965075767
Paseo de los Molinos, 12 E: info@solarinnova.net
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN W: www.solarinnova.net

ক্রম উল্লেখ আদর্শ

%

ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টস 12
কর্মক্ষমতা 90 % 12

80 % 25
জীবনকাল > 30

শক্তি উত্পন্ন 6 িদন kWh কয়লা !পেoাল/গ3াস িমিলত
মাঝারি বিকিরণ 1000 W/ m2 1 0,961 0,828 0,372 kg/CO2
শক্তি উত্পন্ন 0,78 kWh/ িদন এড়াতে িদন 0,75 0,65 0,29 kg/CO2

23 kWh/ মাস CO2 মাস 22,50 19,39 8,71 kg/CO2
285 kWh/ বছর িনগQমন বছর 273,81 235,92 105,99 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 85414020 টিআরসি কোড8541409021

WEEE সত্তা
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ইয়ারস

572

!ফােটােভালটাইক িসে?মvিলেত িডিস-অ3াি'েকশেনর সংেযাগকারীvিলেক - সুরVা 8েয়াজনীয়তা এবং পরীVা

8fতকারেকর

সাIQিফেকটস

গ3ারা]

!ফােটােভালটাইক মিডউল জন3 জংশন ব[ - িনরাপ�া 8েয়াজনীয়তা এবং পরীVা
!ফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল - স�াব3-8েরািচত �াস সনা�করেণর জন3 পরীVা প�িত। পাটQ  1: িg?ািলন িসিলকন

!কায়ািলI ম3ােনজেমA িসে?ম
পিরেবশ ব3বUাপনা িসে?ম
!পশাগত TাU3 ও িনরাপ�া ব3বUাপনা িসে?ম
িনেদQ িশকা 2014/35/EU ইউেরাপীয় সংসদ এবং ২6 !ফ�Lয়ারী কাউিDেলর ইইউ সদস3 রা�vিলর আইনvিলর সুিনrদs�করেণ িনrদs� িকছP  !ভাে}জ সীমােত 
ব3বহােরর জন3 িডজাইন করা wবদু3িতক সরkামvিলর বাজাের উপল� wতিরর িবষেয়
�Iক িসিলকন Uল !ফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল। নকশা !যাগ3তা এবং টাইপ অনুেমাদন
!ফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল িনরাপ�া !যাগ3তা - পাটQ  1: িনমQােণর জন3 8েয়াজনীয়তা
!ফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল িনরাপ�া !যাগ3তা - পাটQ  2: পরীVার জন3 8েয়াজনীয়তা

ফেটােভা`ক মিডউল
মান িহন SI-ESF-M-NE-M-130W মেনািg?ালাইন

!ফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল - অ3ােমািনয়া জারা !ট)ং

পিরেবশগত তথ3

26

এই তথ3পWI ?3া=াডQ  এন 50380 এর 8েয়াজনীয়তার সােথ সামkস3পূণQ।

ম�ব3

িব�ি�
িবেশষ উে�খ এবং 8যP ি�গত তথ3 !নাIশ ছাড়াই স�ব পিরবতQন সােপেV হেত পাের।

Z3াট-!'ট !ফােটােভালটাইক মিডউল এবং প3ােনেলর জন3 আদশQ

প3ািকং

!ফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল - পিরবহন পরীVা - অংশ 1: পিরবহন এবং মিডউল প3ােকজ ইউিনট িশিপং
তথ3 র�ািনর

আধার 20 আধার 40'HQ
PALLETS TOTAL PANELS X PALLET PALLETS TOTAL

22- -

!ফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল লবণ কP য়াশা জারা !ট)ং

ইয়ারস
 !রট পাওয়ার Vমতা বছেরর অপােরশন !শেষ
 !রট পাওয়ার Vমতা বছেরর অপােরশন !শেষ

লাইন পারফরম3াD ওয়3াের]

wবদু3িতক এবং wবদু3িতন সরkাম উ�পাদনকারীেদর িনব�ক
7378 ECOASIMELEC

বণQনা
িসিলকন !সল !ফােটােভালটাইক !সৗর মিডউল sc-Si িনমQাতা !সালার ইেনাভা !থেক, নন ?3া=াডQ  িসিরজ, ম3াকিজমাম পাওয়ার (Wp) 130 W, ম3াকিজমাম পাওয়ার (Vmp) 18,12 V, !ভাে}জ এট ম3াি[মাম 
পাওয়ার (Imp) 7,18 A, কােরA এট ম3ি[মাম পাওয়ার (Voc) 22,10 V, শটQ  সাrকsট কােরA (Isc) 7,61 A, এিফিসেয়িD 15,53 %, িনেয় গ�ত 36 !কাষ, সামেনর �র !ট;াডQ  hাস পুরL 3,2 এমএম, !কােষর 
এনক3াপসুেলশন �র EVA, এর িপছেনর �র TPT, অ3ােনাডাইজড অ3ালুিমিনয়াম !aম Al 6065-T5, জংশন ব[ (ডােয়ােডস, ক3াবলস 4 এমএম2, 900 mm এবং কােনNরস MC4-T4), ওয়ারিকং 
!ট;ােরচার - 40 / + 85 ºC, মাWা 670 x 1250 x 35 এমএম, ওয়াই= !রিস?াD 2400 Pa, ম3াকািনকাল !লাড- িবয়ািরং ক3াপািসI 5400 Pa, ওজন 9,52 !কিজ

ইয়ারস
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