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আওয়ার মিডউলস কমAাই উইথ অল Eসফ9 িরকয়ারেমFস নট অনিল EGিHিবিল9 বাট অলেসা ডাবল ইJুেলশন এM হাই EরিসOাJ টP  ইউ িভ Eরস, অল 
আর সুইেটবল ফর ইউজ ইন আউটেডার এিAেকশন । দ5া িডজাইন অব িদজ মিডউলস Eমকস Eদয়ার ই7েSশন ইন Eবাথ ইMাTয়াল এM EরিসেডিJয়াল 
িবিUংস (অন অব দ5া EমাO এমারিজং EসWরস ইন দ5া ফেটােভাXক মােক* ট), এM আদার ইনYােZকচার, িস\ল এM এেথ9ক ।

উই হ5াভ কP য়ািল9 কে]াল িডভাইেডড ইFP  ি^ এিলেমFস:

আওয়ার ম5ানুেফকচািরং AাFস হ5াভ িবন ি_েপয়ারড ইন এেকারেডJ উইথ:

আওয়ার িপ িভ মিডউলস আর সার9ফািয়ড বাই ইFারন5াশনািল িরক`াইজড ল5ােবােরটিরজ এM আর _aফ অব আওয়ার TW এেধেরJ টP  ইFারন5াশনাল 
Eসফ9 O5াMাড* স, লং টাম* পারফরম5াJ এM ওভারল কP য়ািল9 অব E_াডাWস ।

আইএসও 14001 এনভায়রনেমFাল ম5ােনজেমF িসেOম শংসাপc কী

EYম দ5া ক\5াW, আেনাডাইজড এলুিমিনয়াম EYম E_াভাইডস এন অeমাল িরেলশনিশপ- ওেয়ট EমােমF অব ইনািশয়া, টP  অবেটইন 
ESটার িরিজিড9 এM Eরিসসট5াF টP  টP ইfং এM EবিMং । ইট হ5াজ িসভারাল Eহালস টP  এটাচ দ5া মিডউল টP  দ5া সােপাট*  Zাকচার 
এM SাউM ইফ Eনেসসাির ।

Eরgলার ইJেপকশJ এলাও আস টP  গ5ারা7 দ5া কP য়ািল9 অব দ5া র ম5াটািরয়াল
কP য়ািল9 কে]াল ইন দ5া E_ােসজ অব আওয়ার ম5ানুেফকচািরং E_ািসিডউরস
কP য়ািল9 কে]াল অব িফিনসড E_াডাWস, উই কMাW E^া ইJেপকশJ এM EটOস অব িরলায়ািবিল9 এM পারফরম5াJ

আইএসও 9001 gণমান পিরচালন িসেOম শংসাপc কী

বােHর সংেযাগjল দ5া জংশন বেHস উইথ আই িপ৬৭, আর Eমড Yম হাই Eট\ােরচার EরিসOাF Aাfক এM কেFইিনং টারিমনালস, কােনকশন 
টারিমনাল এM E_ােটকশন ডােয়ােডস (বাই- পাস) ।

িদজ মিডউলস আর সাAাইড উইথ িসেmnক Eলoস অব ক5াবল, উইথ এ ডায়ািমটার অব কপার Eসকশন অব ৪ এম এম এM এন 
এHেqমিল Eলা কFাW EরিসFাJ, অল িডজাইM টP  এিচভড দ5া িমিনমাম Eভােrজ sপ লেসস ।

আইএসও 45001 Eপশাগত tাj5 ও সুর,া ব5বjাপনার শংসাপc কী

হাই qাJিমিসিভ9
Eলা িরেGuিভ9
Eলা আইেরান কেFF

ই িভ এ (এেথিলন- িভনাইল এেচেটট)
এনক5াvুেলF দ5া Eসল সারিকট ইজ Eলিমেনেটড ইউিজং অ5াজ এ এনক5াvুেলF:

িদজ িপিভ মিডউলস ইউজ হাই- এিফিসেয়িJ পিলি!Oালাইন িসিলকন Eসলস  টP  qাJফরম দ5া এনাwজx অব সানলাইট ইFP  
ইেলyক এনাwজx ।

ইচ Eসল ইজ ইেলyকািল Eরেটড টP  অeমাইজড দ5া িবহ5ািভঅর অব দ5া মিডউল ।

ইটস পারফরম5াJ ইজ এেHেলF ওভার দ5া ইFায়ার Eরz অব লাইট E{|াম, উইথ পার9কP লারিল হাই ইেয়Uস ইন Eলা লাইট 
িসচP েয়শJ অর }াউিডেনস অব ডাইেরW সানলাইট (িডিফউজ Eরিডেয়শন) ।

সূচনা

উপকরণ Eসৗর ইেনাভা Eফােটােভালটাইক Eসৗর টাইলgিল �তির করেত সব*েশষ উপকরণ ব5বহার কের ।

ব5বহােরর আওয়ার মিডউলস আর আইিডয়াল ফর এিন এিAেকশন দ5াট ইউেজস দ5া ফেটাইেলyক ইেফW এজ এ ি}ন এনাwজx Eসাস* িবকজ 
অব ইটস িমিনমাল Eকিমক5াল পিলউশন এM Eনা নয়িজ পিলউশন ।

_�তকারেকর

ফেটােভাXক মিডউল
পিলি!Oালাইনমান িহন SI-ESF-M-NE-P-5W

সামেন দ5া YF অব দ5া মিডউল কেFইJ এ Eট\ারড Eসালার �াস উইদ:

Eসৗর Eকাষ

Eপছেন এ Aাfক পিলমার (Eটডলার) অন দ5া ব5াক �ইচ E_াভাইডস কি\িলট E_ােটকশন এM িসলস এেগইেনO এনভায়রনেমFাল 
এেজFস এM ইেলকnকাল ইJুেলশন ।
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মেডল Monofacial

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

ম5াকিজমাম পাওয়ার [ভিএমপিপি] ডি�উিপ ±3% (*)
শি� িনব*াচন [ভিএমপিপি] ডি�উিপ
Eভােrজ এট ম5ািHমাম পাওয়ার [ভিএমপিপি] Eভাrস IEC 60904-1
কােরF এট ম5িHমাম পাওয়ার [আইএমপিপি] অ5াি\য়ার IEC 60904-3
Eখালা বত*নী Eভােrজ [ভিওসি] Eভাrস ±3% (*)
শট*  সাwকxট কােরF [আইএসসি] অ5াি\য়ার ±4% (*)
ম5ািHমাম িসেOম Eভােrজ [ভিএসওয়াইএসটি] Eভাrস IEC / UL
ম5ািHমাম িসিরজ িফউজ [Icf] অ5াি\য়ার
এিফিসেয়িJ [এনএম] %
ফম* ফ5াWর [FF] %

ম5াকিজমাম পাওয়ার [পিএমপিপি] ডি�উিপ IEC 61215
Eভােrজ এট ম5ািHমাম পাওয়ার [ভিএমপিপি] Eভাrস
কােরF এট ম5িHমাম পাওয়ার [আইএমপিপি] অ5াি\য়ার
শট*  সাwকxট কােরF [ভিওসি] Eভাrস
ম5ািHমাম িসেOম Eভােrজ [আইএসসি] অ5াি\য়ার

প5ােনল ওয়াইডথ (X) হাইট (Y)
সাইজ 290 x 190 এমএম 0,06 এম2 91 Wp/m2

Eকাষ
পিরমাণ 2 x 18 = 36 ইউিনটস 0,03 এম2

উপাদান বণ*না
EYম 1 ইউিনটস 25 এমএম Al 6065-T5 0,88 Eকিজ/এম2 0,05 Eকিজ
�াস 1 ইউিনটস 3,2 এমএম Eট\ারড 8,10 Eকিজ/এম2 0,45 Eকিজ
এনক5াপসুসেলশন 1 ইউিনটস 0,38 এমএম EVA 0,40 Eকিজ/এম2 0,02 Eকিজ
বাসবারস 5 ইউিনটস 0,2 এমএম CuSn6 0,10 Eকিজ/এম2 0,00 Eকিজ
Eকাষ 1 ইউিনটস 0,21 এমএম mc-Si 0,20 Eকিজ/এম2 0,01 Eকিজ
এনক5াপসুসেলশন 1 ইউিনটস 0,38 এমএম EVA 0,40 Eকিজ/এম2 0,02 Eকিজ
ব5াক িশট 1 ইউিনটস 0,5 এমএম TPT 0,47 Eকিজ/এম2 0,03 Eকিজ
জংশন বH 1 ইউিনটস 10 এমএম PVC-IP68 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
কােনWরস 2 ইউিনটস MC4-T4 মেডল PVC-IP67 0,05 Eকিজ/এম2 0,10 Eকিজ
Eমাট 25 এমএম 10,81 Eকিজ/এম2 0,99 Eকিজ

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

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

ওয়ারিকং Eট\ােরচার - 40 / + 85 º িস < ± 2,5 এমএম EN 12543-5
ডাইেলyক ইেসােলশন Eভােrজ 3000 Eভাrস < ± 3 এমএম EN 12543-5
িরেল9ভ িহউিমিড9 0 / 100 % < ± 1 এমএম EN 12543-6
ওয়াইM EরিসOাJ 2400 Pa 245 kg/m2 IEC 61215
ম5াকািনকাল Eলাড- িবয়ািরং ক5াপািস9 5400 Pa 551 kg/m2 ∅ 28 23 m/s IEC 61215
jল পিরবািহতা ≤ 0.1 ῼ ≥ 100 ῼ

আেবদন A }াস IEC 61730 িডSী 1 IEC 61730
িনরাপ�া II }াস IEC 61140 IEC 61730 Saপ I IEC 61730
ফায়ার EরিসOাJ C }াস ANSI/UL 790 IEC 61730 কারণ 1.5 IEC 61730
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ফেটােভাXক মিডউল

_�তকারেকর

মান িহন SI-ESF-M-NE-P-5W পিলি!Oালাইন

20,11
0,25

5

18,00
0,28

22,00
0,31

9,15
73,90

4
16,39

0/+0,15

এনমট O5াMাড*

Eরিডেয়শন: 1000 ডি�উ/এম2 + Eসল তাপমাcা: 25º িস + এয়ার ভর: 1,5

10

0,23

এস9িস (O5াMাড*  EটO অবjা):

ম5াকািনকাল ক5ােরWারfH

ইেলকnকাল ক5ােরWারfH
এস9িস O5াMাড*

এনমট (নামমাc মিডউল অপাের9ং তাপমাcা): Eরিডেয়শন: 800 ডি�উ/এম2 + পিরেব�ত তাপমাcা: 20º িস + এয়ার ভর: 1.5 + ওয়াইM ি{ড: 1 এম/এস

715

তাপমাcা সহগ অব কােরF এট ম5ািHমাম পাওয়ার 0,1000

তাপমাcা সহগ অব ওেপন সাwকxট Eভােrজ

থাম*াল ক5ােরWারfH
তাপমাcা সহগ মেনাি!Oালাইন

তাপমাcা সহগ অব সট*  সাwকxট কােরF

তাপমাcা সহগ অব Eভােrজ এট ম5ািHমাম পাওয়ার -0,3800

ম5াকািনকাল ক5ােরWারfH
এলাকা

উপাদান
কP য়া79 িথকেনস (Z) ঘন� Eমাট ওজন

-0,4336তাপমাcা সহগ অব ম5ািHমাম পাওয়ার

0,0825
-0,4049

পাওয়ার/সারেফচ

78 x 12
210

Si3N4 বিরোধী প্রতিফলন লেপ

Tk ভোল্টেজ
Tk কারেন্ট
Tk পাওয়ার

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

তাপমাcা সহগ

Eসালার Eকাষ
mc-Si

টলােরJ
�াস মাcা
কাচ সমা�রাল
Eসল একক Tং সহনশীলতা

E�ণীিবভাগ
দূষণ
উপাদান
সুর,া

সহ5 করার ,মতা
সব*ািধক িশলাব� � _িতেরােধর

নামমাc মিডউল অপাের9ং তাপমাcা + 47 ± 2

* (এলআইিড িবেবচনা কের, শংসাপc কত� *পে,র পাওয়ােরর পিরসর)
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অবjান সামেন - িপছন ■ সীমা� - অ, (X) ■ অ, (Y) -

মাwজxন (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
F

 (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

}াস AAA IEC 60904-9 ± 3 %

Eরিডেয়শন 1000 ডি�উ/এম2 IEC 60904-1 800 ডি�উ/এম2 IEC 61215
Eসল তাপমাcা 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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জংশন বH

জংশন বH

তাপমাcা Eদদীপ5মানতা

_�তকারেকর

অ�ন

সামেন

হা
ইট

 (Y
)

মান িহন SI-ESF-M-NE-P-5W পিলি!Oালাইন
ফেটােভাXক মিডউল
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(Eকাষ তাপমাcা: 25º C)

এস9িস O5াMাড* এনমট O5াMাড*

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

�বদু5িতক কম*,মতা

Eকাষ তাপমাcা (º C) Eদদীপ5মানতা (W/m2)
−−−   Voc

প5ােনল
তাপমাcা IV-Eদদীপ5মানতা
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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 িডেফWস 12
কম*,মতা 90 % 12

80 % 25
জীবনকাল > 30

শি� উ�প� 6 িদন kWh কয়লা Eপেqাল/গ5াস িমিলত
মাঝাির িবিকরণ 1000 W/ m2 1 0,961 0,828 0,372 kg/CO2
শি� উ�প� 0,03 kWh/ িদন এড়ােত িদন 0,03 0,03 0,01 kg/CO2

1 kWh/ মাস CO2 মাস 0,87 0,75 0,34 kg/CO2
11 kWh/ বছর িনগ*মন বছর 10,61 9,14 4,11 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
এই তথ5পc9 O5াMাড*  এন 50380 এর _েয়াজনীয়তার সােথ সামzস5পূণ*।

ম�ব5

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

G5াট-EAট 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
PANELS X PALLET PALLETS TOTAL

- - 26 22 572

Eফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল - অ5ােমািনয়া জারা Eটfং

পিরেবশগত তথ5

লাইন পারফরম5াJ ওয়5াের7

ইয়ারস
ইয়ারস

 Eরট পাওয়ার ,মতা বছেরর অপােরশন Eশেষ
 Eরট পাওয়ার ,মতা বছেরর অপােরশন Eশেষ

ইয়ারস

Eফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল লবণ কP য়াশা জারা Eটfং

Eফােটােভালটাইক িসেOমgিলেত িডিস-অ5ািAেকশেনর সংেযাগকারীgিলেক - সুর,া _েয়াজনীয়তা এবং পরী,া

_�তকারেকর

সা9*িফেকটস

গ5ারা7

Eফােটােভালটাইক মিডউল জন5 জংশন বH - িনরাপ�া _েয়াজনীয়তা এবং পরী,া
Eফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল - স�াব5-_েরািচত �াস সনা�করেণর জন5 পরী,া প�িত। পাট*  1: ি!Oািলন িসিলকন

Eকায়ািল9 ম5ােনজেমF িসেOম
পিরেবশ ব5বjাপনা িসেOম
Eপশাগত tাj5 ও িনরাপ�া ব5বjাপনা িসেOম
িনেদ* িশকা 2014/35/EU ইউেরাপীয় সংসদ এবং ২6 Eফ�aয়ারী কাউিJেলর ইইউ সদস5 রা�gিলর আইনgিলর সুিনwদx�করেণ িনwদx� িকছP  Eভােrজ সীমােত 
ব5বহােরর জন5 িডজাইন করা �বদু5িতক সরzামgিলর বাজাের উপল  �তিরর িবষেয়
¡9ক িসিলকন jল Eফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল। নকশা Eযাগ5তা এবং টাইপ অনুেমাদন
Eফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল িনরাপ�া Eযাগ5তা - পাট*  1: িনম*ােণর জন5 _েয়াজনীয়তা
Eফােটােভালটাইক (িপিভ) মিডউল িনরাপ�া Eযাগ5তা - পাট*  2: পরী,ার জন5 _েয়াজনীয়তা

ফেটােভাXক মিডউল
মান িহন SI-ESF-M-NE-P-5W পিলি!Oালাইন

�বদু5িতক এবং �বদু5িতন সরzাম উ�পাদনকারীেদর িনব¢ক
7378 ECOASIMELEC

বণ*না
িসিলকন Eসল Eফােটােভালটাইক Eসৗর মিডউল mc-Si িনম*াতা Eসালার ইেনাভা Eথেক, নন O5াMাড*  িসিরজ, ম5াকিজমাম পাওয়ার (Wp) 5 W, ম5াকিজমাম পাওয়ার (Vmp) 18,00 V, Eভােrজ এট ম5ািHমাম 
পাওয়ার (Imp) 0,28 A, কােরF এট ম5িHমাম পাওয়ার (Voc) 22,00 V, শট*  সাwকxট কােরF (Isc) 0,31 A, এিফিসেয়িJ 9,15 %, িনেয় গ£ত 36 Eকাষ, সামেনর ¤র Eট\াড*  �াস পুরa 3,2 এমএম, Eকােষর 
এনক5াপসুেলশন ¤র EVA, এর িপছেনর ¤র TPT, অ5ােনাডাইজড অ5ালুিমিনয়াম EYম Al 6065-T5, জংশন বH (ডােয়ােডস, ক5াবলস 4 এমএম2, 900 mm এবং কােনWরস MC4-T4), ওয়ারিকং 
Eট\ােরচার - 40 / + 85 ºC, মাcা 290 x 190 x 25 এমএম, ওয়াইM EরিসOাJ 2400 Pa, ম5াকািনকাল Eলাড- িবয়ািরং ক5াপািস9 5400 Pa, ওজন 0,99 Eকিজ
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