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ক? য়ািল9 কেAাল অব িফিনসড EFাডাGস, উই কIাG EJা ইKেপকশK এI EটMস অব িরলায়ািবিল9 এI পারফরম5াK

আইএসও 9001 Nণমান পিরচালন িসেMম শংসাপQ কী
আইএসও 14001 এনভায়রনেমTাল ম5ােনজেমT িসেMম শংসাপQ কী

ই িভ এ (এেথিলন- িভনাইল এেচেটট)

হাই XাKিমিসিভ9
Eলা িরেYZিভ9

এনক5া[ুেলT দ5া Eসল সারিকট ইজ Eলিমেনেটড ইউিজং অ5াজ এ এনক5া[ুেলT:

Eলা আইেরান কেTT

ইচ Eসল ইজ ইেল]কািল Eরেটড ট?  অ^মাইজড দ5া িবহ5ািভঅর অব দ5া মিডউল ।

ইটস পারফরম5াK ইজ এে_েলT ওভার দ5া ইTায়ার Eর` অব লাইট Eabাম, উইথ পার9ক? লারিল হাই ইেয়cস ইন Eলা লাইট 
িসচ? েয়শK অর dাউিডেনস অব ডাইেরG সানলাইট (িডিফউজ Eরিডেয়শন) ।

Eeম দ5া কf5াG, আেনাডাইজড এলুিমিনয়াম Eeম EFাভাইডস এন অ^মাল িরেলশনিশপ- ওেয়ট EমােমT অব ইনািশয়া, ট?  অবেটইন 
Egটার িরিজিড9 এI Eরিসসট5াT ট?  ট? ইhং এI EবিIং । ইট হ5াজ িসভারাল Eহালস ট?  এটাচ দ5া মিডউল ট?  দ5া সােপাট*  iাকচার 
এI gাউI ইফ Eনেসসাির ।

বাে_র সংেযাগlল দ5া জংশন বে_স উইথ আই িপ৬৭, আর Eমড eম হাই Eটfােরচার EরিসMাT oাhক এI কেTইিনং টারিমনালস, কােনকশন 
টারিমনাল এI EFােটকশন ডােয়ােডস (বাই- পাস) ।

িদজ মিডউলস আর সাoাইড উইথ িসেpqক Eলrস অব ক5াবল, উইথ এ ডায়ািমটার অব কপার Eসকশন অব ৪ এম এম এI এন 
এ_েXমিল Eলা কTাG EরিসTাK, অল িডজাইI ট?  এিচভড দ5া িমিনমাম Eভােtজ uপ লেসস ।

ব5বহােরর আওয়ার মিডউলস আর আইিডয়াল ফর এিন এিoেকশন দ5াট ইউেজস দ5া ফেটাইেল]ক ইেফG এজ এ িdন এনাvজw Eসাস* িবকজ 
অব ইটস িমিনমাল Eকিমক5াল পিলউশন এI Eনা নয়িজ পিলউশন ।

সূচনা

EরNলার ইKেপকশK এলাও আস ট?  গ5ারা7 দ5া ক? য়ািল9 অব দ5া র ম5াটািরয়াল

Fyতকারেকর

ফেটােভাzক মিডউল
মেনাি!Mালাইনমান িহন SI-ESF-M-NE-M-30W

সামেন দ5া eT অব দ5া মিডউল কেTইK এ Eটfারড Eসালার {াস উইদ:

উপকরণ Eসৗর ইেনাভা Eফােটােভালটাইক Eসৗর টাইলNিল }তির করেত সব*েশষ উপকরণ ব5বহার কের ।

Eসৗর Eকাষ িদজ িপিভ মিডউলস ইউজ হাই- এিফিসেয়িK মেনাি!Mাললাইন িসিলকন Eসলস  ট?  XাKফরম দ5া এনাvজw অব সানলাইট ইT?  
ইেল]ক এনাvজw ।

Eপছেন এ oাhক পিলমার (Eটডলার) অন দ5া ব5াক �ইচ EFাভাইডস কিfিলট EFােটকশন এI িসলস এেগইেনM এনভায়রনেমTাল 
এেজTস এI ইেলকqকাল ইKুেলশন ।

আওয়ার িপ িভ মিডউলস আর সার9ফািয়ড বাই ইTারন5াশনািল িরক�াইজড ল5ােবােরটিরজ এI আর F�ফ অব আওয়ার �G এেধেরK ট?  ইTারন5াশনাল 
Eসফ9 M5াIাড* স, লং টাম* পারফরম5াK এI ওভারল ক? য়ািল9 অব EFাডাGস ।

আইএসও 45001 Eপশাগত �াl5 ও সুর,া ব5বlাপনার শংসাপQ কী

আওয়ার মিডউলস কমoাই উইথ অল Eসফ9 িরকয়ারেমTস নট অনিল EYি_িবিল9 বাট অলেসা ডাবল ইKুেলশন এI হাই EরিসMাK ট?  ইউ িভ Eরস, অল 
আর সুইেটবল ফর ইউজ ইন আউটেডার এিoেকশন । দ5া িডজাইন অব িদজ মিডউলস Eমকস Eদয়ার ই7েgশন ইন Eবাথ ইIা�য়াল এI EরিসেডিKয়াল 
িবিcংস (অন অব দ5া EমাM এমারিজং EসGরস ইন দ5া ফেটােভাzক মােক* ট), এI আদার ইনeােiকচার, িসfল এI এেথ9ক ।

উই হ5াভ ক? য়ািল9 কেAাল িডভাইেডড ইT?  িJ এিলেমTস:

আওয়ার ম5ানুেফকচািরং oাTস হ5াভ িবন িFেপয়ারড ইন এেকারেডK উইথ:

ক? য়ািল9 কেAাল ইন দ5া EFােসজ অব আওয়ার ম5ানুেফকচািরং EFািসিডউরস
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মেডল Monofacial

সাইজ এমএম ±0,5 %/K -0,36
িথকেনস μএম ±20 %/K 0,07
eT [-] %/K -0,38
ব5াক [+]

ম5াকিজমাম পাওয়ার [ভিএমপিপি] ডি�উিপ ±3% (*)
শি� িনব*াচন [ভিএমপিপি] ডি�উিপ
Eভােtজ এট ম5াি_মাম পাওয়ার [ভিএমপিপি] Eভাtস IEC 60904-1
কােরT এট ম5ি_মাম পাওয়ার [আইএমপিপি] অ5ািfয়ার IEC 60904-3
Eখালা বত*নী Eভােtজ [ভিওসি] Eভাtস ±3% (*)
শট*  সাvকwট কােরT [আইএসসি] অ5ািfয়ার ±4% (*)
ম5াি_মাম িসেMম Eভােtজ [ভিএসওয়াইএসটি] Eভাtস IEC / UL
ম5াি_মাম িসিরজ িফউজ [Icf] অ5ািfয়ার
এিফিসেয়িK [এনএম] %
ফম* ফ5াGর [FF] %

ম5াকিজমাম পাওয়ার [পিএমপিপি] ডি�উিপ IEC 61215
Eভােtজ এট ম5াি_মাম পাওয়ার [ভিএমপিপি] Eভাtস
কােরT এট ম5ি_মাম পাওয়ার [আইএমপিপি] অ5ািfয়ার
শট*  সাvকwট কােরT [ভিওসি] Eভাtস
ম5াি_মাম িসেMম Eভােtজ [আইএসসি] অ5ািfয়ার

প5ােনল ওয়াইডথ (X) হাইট (Y)
সাইজ 513 x 475 এমএম 0,24 এম2 123 Wp/m2

Eকাষ
পিরমাণ 3 x 12 = 36 ইউিনটস 0,19 এম2

উপাদান বণ*না
Eeম 1 ইউিনটস 25 এমএম Al 6065-T5 0,88 Eকিজ/এম2 0,21 Eকিজ
{াস 1 ইউিনটস 3,2 এমএম Eটfারড 8,10 Eকিজ/এম2 1,97 Eকিজ
এনক5াপসুসেলশন 1 ইউিনটস 0,38 এমএম EVA 0,40 Eকিজ/এম2 0,10 Eকিজ
বাসবারস 5 ইউিনটস 0,2 এমএম CuSn6 0,10 Eকিজ/এম2 0,02 Eকিজ
Eকাষ 36 ইউিনটস 0,21 এমএম sc-Si 0,20 Eকিজ/এম2 0,05 Eকিজ
এনক5াপসুসেলশন 1 ইউিনটস 0,38 এমএম EVA 0,40 Eকিজ/এম2 0,10 Eকিজ
ব5াক িশট 1 ইউিনটস 0,5 এমএম TPT 0,47 Eকিজ/এম2 0,11 Eকিজ
জংশন ব_ 1 ইউিনটস 10 এমএম Monopolar 0,10 Eকিজ/এম2 0,10 Eকিজ
ডােয়ােডস (বাইপাস) 1 ইউিনটস 0,01 Eকিজ/এম2 0,02 Eকিজ
ক5াবলস (+/-) 2 ইউিনটস 4 এমএম2 900 mm 0,10 Eকিজ/এম2 0,20 Eকিজ
কােনGরস 2 ইউিনটস MC4-T4 মেডল PVC-IP67 0,05 Eকিজ/এম2 0,10 Eকিজ
Eমাট 25 এমএম 10,81 Eকিজ/এম2 2,99 Eকিজ

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

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

ওয়ারিকং Eটfােরচার - 40 / + 85 º িস < ± 2,5 এমএম EN 12543-5
ডাইেল]ক ইেসােলশন Eভােtজ 3000 Eভাtস < ± 3 এমএম EN 12543-5
িরেল9ভ িহউিমিড9 0 / 100 % < ± 1 এমএম EN 12543-6
ওয়াইI EরিসMাK 2400 Pa 245 kg/m2 IEC 61215
ম5াকািনকাল Eলাড- িবয়ািরং ক5াপািস9 5400 Pa 551 kg/m2 ∅ 28 23 m/s IEC 61215
lল পিরবািহতা ≤ 0.1 ῼ ≥ 100 ῼ

আেবদন A dাস IEC 61730 িডgী 1 IEC 61730
িনরাপ�া II dাস IEC 61140 IEC 61730 g�প I IEC 61730
ফায়ার EরিসMাK C dাস ANSI/UL 790 IEC 61730 কারণ 1.5 IEC 61730
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এনমট (নামমাQ মিডউল অপাের9ং তাপমাQা): Eরিডেয়শন: 800 ডি�উ/এম2 + পিরেব�ত তাপমাQা: 20º িস + এয়ার ভর: 1.5 + ওয়াইI িaড: 1 এম/এস

এলাকা

তাপমাQা সহগ অব সট*  সাvকwট কােরT 0,0814

715
10

1,37

অ5ালুিমিনয়াম ব5াক পৃ> E,Q (আল-িবএসএফ)
Eসালার প5ােনল

ইেলকqকাল ক5ােরGারh_
এস9িস M5াIাড*

156,75 x 32,8
210

Si3N4 বিরোধী প্রতিফলন লেপ

ম5াকািনকাল ক5ােরGারh_ তাপমাQা সহগ
Tk ভোল্টেজ
Tk কারেন্ট
Tk পাওয়ার

Fyতকারেকর

মান িহন
ফেটােভাzক মিডউল

Eসালার Eকাষ
sc-Si

থাম*াল ক5ােরGারh_
তাপমাQা সহগ মেনাি!Mালাইন

িথকেনস (Z) ঘন� Eমাট ওজন

পাওয়ার/সারেফচ

নামমাQ মিডউল অপাের9ং তাপমাQা + 47 ± 2
টলােরK

{াস মাQা
কাচ সমা�রাল
Eসল একক �ং সহনশীলতা

সব*ািধক িশলাব� � Fিতেরােধর
সহ5 করার ,মতা

SI-ESF-M-NE-M-30W মেনাি!Mালাইন

ম5াকািনকাল ক5ােরGারh_

তাপমাQা সহগ অব Eভােtজ এট ম5াি_মাম পাওয়ার -0,3800

উপাদান
ক? য়া79

-0,5141
তাপমাQা সহগ অব ওেপন সাvকwট Eভােtজ -0,3910
তাপমাQা সহগ অব ম5াি_মাম পাওয়ার
তাপমাQা সহগ অব কােরT এট ম5াি_মাম পাওয়ার 0,1000

20,66
1,47

30

17,80
1,69

22,60
1,81

12,35
73,54

22
16,21

0/+0,90

এনমট M5াIাড*

এস9িস (M5াIাড*  EটM অবlা): Eরিডেয়শন: 1000 ডি�উ/এম2 + Eসল তাপমাQা: 25º িস + এয়ার ভর: 1,5
* (এলআইিড িবেবচনা কের, শংসাপQ কত� *পে,র পাওয়ােরর পিরসর)

E�ণীিবভাগ
দূষণ
উপাদান
সুর,া
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অবlান সামেন - িপছন ■ সীমা� - অ, (X) ■ অ, (Y) -

মাvজwন (X) 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
T

 (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

dাস AAA IEC 60904-9 ± 3 %

Eরিডেয়শন 1000 ডি�উ/এম2 IEC 60904-1 800 ডি�উ/এম2 IEC 61215
Eসল তাপমাQা 25 º িস IEC 60904-3 20 º িস
এয়ার ভর 1,5 ASTM G173 1,5 ASTM G173-03

ASTM 1036 1 এম/এস
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এম
এ

47
5

মান িহন SI-ESF-M-NE-M-30W

সামেন

মেনাি!Mালাইন

জংশন ব_

জংশন ব_

তাপমাQা Eদদীপ5মানতা

তাপমাQা IV-Eদদীপ5মানতা

কম*,মতা
Eকাষ

প5ােনল

}বদু5িতক পিরমাপ

আইএসিস, িভওিস এবং িপএমিপিপ উপর িনভ* র কের তাপমাQা আইএসিস, িভওিস এবং িপএমিপিপ উপর িনভ* র কের Eদদীপ5মানতা
(Eকাষ তাপমাQা: 25º C)

Eকাষ তাপমাQা (º C) Eদদীপ5মানতা (W/m2)

Fyতকারেকর

অ�ন

Eপছেন
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হা
ইট

 (Y
)

ফেটােভাzক মিডউল

Eরিডেয়শন

−−−   Voc

}বদু5িতক কম*,মতা

Eভােtজ (V)

(Eকাষ তাপমাQা: 25º C)

পিরেব�ত তাপমাQা

এস9িস M5াIাড* এনমট M5াIাড*

Eসালার িসমুেলটর

Eভােtজ (V)

পাওয়ার িমেয়জারেমT আনসারেটইিন9 

এয়ার ভর
ওয়াইI িaড
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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

!ম উে%খ আদশ*

%

ম5ানুফ5াকচািরং িডেফGস 12
কম*,মতা 90 % 12

80 % 25
জীবনকাল > 30

শি� উ�প� 6 িদন kWh কয়লা EপেXাল/গ5াস িমিলত
মাঝাির িবিকরণ 1000 W/ m2 1 0,961 0,828 0,372 kg/CO2
শি� উ�প� 0,18 kWh/ িদন এড়ােত িদন 0 0 0 kg/CO2

5 kWh/ মাস CO2 মাস 5 4 2 kg/CO2
66 kWh/ বছর িনগ*মন বছর 63 55 25 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 Eকাড 85414020 9আরিস Eকাড8541409021

WEEE স�া

পৃ>া 4/4
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 Eরট পাওয়ার ,মতা

Eফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল লবণ ক? য়াশা জারা Eটhং

বছেরর অপােরশন Eশেষ
ইয়ারস

মেনাি!Mালাইন

Eফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল - অ5ােমািনয়া জারা Eটhং

পিরেবশগত তথ5

Eফােটােভালটাইক িসেMমNিলেত িডিস-অ5ািoেকশেনর সংেযাগকারীNিলেক - সুর,া Fেয়াজনীয়তা এবং পরী,া

Fyতকারেকর

সা9*িফেকটস

এই তথ5পQ9 M5াIাড*  এন 50380 এর Fেয়াজনীয়তার সােথ সাম`স5পূণ*।

ম�ব5

িব�ি�
িবেশষ উে%খ এবং Fয? ি�গত তথ5 Eনা9শ ছাড়াই স�ব পিরবত*ন সােপে, হেত পাের।

Y5াট-Eoট Eফােটােভালটাইক মিডউল এবং প5ােনেলর জন5 আদশ*

প5ািকং

Eফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল - পিরবহন পরী,া - অংশ 1: পিরবহন এবং মিডউল প5ােকজ ইউিনট িশিপং
তথ5 র�ািনর

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

22 572
TOTAL

-

গ5ারা7

Eফােটােভালটাইক মিডউল জন5 জংশন ব_ - িনরাপ�া Fেয়াজনীয়তা এবং পরী,া
Eফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল - স�াব5-Fেরািচত �াস সনা�করেণর জন5 পরী,া প�িত। পাট*  1: ি!Mািলন িসিলকন

Eকায়ািল9 ম5ােনজেমT িসেMম
পিরেবশ ব5বlাপনা িসেMম
Eপশাগত �াl5 ও িনরাপ�া ব5বlাপনা িসেMম
িনেদ* িশকা 2014/35/EU ইউেরাপীয় সংসদ এবং ২6 Eফ��য়ারী কাউিKেলর ইইউ সদস5 রা�Nিলর আইনNিলর সুিনvদw�করেণ িনvদw� িকছ?  Eভােtজ সীমােত 
ব5বহােরর জন5 িডজাইন করা }বদু5িতক সর`ামNিলর বাজাের উপল  }তিরর িবষেয়
¡9ক িসিলকন lল Eফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল। নকশা Eযাগ5তা এবং টাইপ অনুেমাদন
Eফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল িনরাপ�া Eযাগ5তা - পাট*  1: িনম*ােণর জন5 Fেয়াজনীয়তা
Eফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল িনরাপ�া Eযাগ5তা - পাট*  2: পরী,ার জন5 Fেয়াজনীয়তা

ইয়ারস
 Eরট পাওয়ার ,মতা বছেরর অপােরশন Eশেষ

লাইন পারফরম5াK ওয়5াের7

ইয়ারস

}বদু5িতক এবং }বদু5িতন সর`াম উ�পাদনকারীেদর িনব¢ক
7378 ECOASIMELEC

বণ*না
িসিলকন Eসল Eফােটােভালটাইক Eসৗর মিডউল sc-Si িনম*াতা Eসালার ইেনাভা Eথেক, নন M5াIাড*  িসিরজ, ম5াকিজমাম পাওয়ার (Wp) 30 W, ম5াকিজমাম পাওয়ার (Vmp) 17,80 V, Eভােtজ এট ম5াি_মাম 
পাওয়ার (Imp) 1,69 A, কােরT এট ম5ি_মাম পাওয়ার (Voc) 22,60 V, শট*  সাvকwট কােরT (Isc) 1,81 A, এিফিসেয়িK 12,35 %, িনেয় গ£ত 36 Eকাষ, সামেনর ¤র Eটfাড*  {াস পুর� 3,2 এমএম, Eকােষর 
এনক5াপসুেলশন ¤র EVA, এর িপছেনর ¤র TPT, অ5ােনাডাইজড অ5ালুিমিনয়াম Eeম Al 6065-T5, জংশন ব_ (ডােয়ােডস, ক5াবলস 4 এমএম2, 900 mm এবং কােনGরস MC4-T4), ওয়ারিকং 
Eটfােরচার - 40 / + 85 ºC, মাQা 513 x 475 x 25 এমএম, ওয়াইI EরিসMাK 2400 Pa, ম5াকািনকাল Eলাড- িবয়ািরং ক5াপািস9 5400 Pa, ওজন 2,99 Eকিজ

ফেটােভাzক মিডউল
মান িহন SI-ESF-M-NE-M-30W
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