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!ফােটােভালটাইক *য, ি. (িপিভ) পাবিলক !1েস ই3ে4শন করার জন9 এক; দুদ> া? স@াবনা এবং িবেশষ কের শCের আসবাবপE 
জন9 উপয,.। 
 
!সৗর ইেনাভা এক; !ফােটােভালটাইক পাHকIং সমাধান Lতির কেরেছ যা এক; কাঠােমা গQত !যখােন এক; !ফােটােভালটাইক !সৗর 
ইনSেলশন সাইট-পাওয়ার পাওয়ার গ9ারা3 !দয়। 
 
এই গাড়ী পােক>  !ফােটােভালটাইক !সৗর প9ােনলXিল ইনSল করার জন9 ছায়া Lতির, বY Z, গ[র এবং ত, ষােরর সুর\ার পাশাপািশ 
উে]খেযাগ9 শি. স^য় িহসােব একািধক ফাংশনেক অনুমিত !দয়। 
 
এই নকশা; ছােদ !ফােটােভালটাইক ই3ে4শন সহ িবিভa যানবাহনXিলর জন9 এক; পাHকIংেয়র উপর িভিb কের িনHমIত, *িত; 
cেটর িনHদId চািহদার উপর িনভ> র কের, এিজমুেথর সােথ এক; পিরবত>নশীল অিভেযাজন সহ 7 িডি4 অনুভh িমেকর সােথ *iয,.। 
 
এক; ঢালাই ছাদ িডজাইন করা হেয়েছ !য সমস9া ছাড়া বY Zর পািন িনগ>ত করেত স\ম এবং একই সমেয় !য !কােনা অিভেযাজন মেধ9 
বCবচন হয়। 
 
এই !ফােটােভালটাইক পাHকIংেয়র কাঠােমা;র নকশােত অসাধারণ নমনীয়তা রেয়েছ, !যেহত,  এ; ইনSল করার জন9 !ফােটােভালটাইক 
মিডউলXিল কাSমাইজ করার অনুমিত !দয় (অ1d, lm, রিnন, ইত9ািদ)। 
 
এই !ফােটােভালটাইক পাHকIং কাঠােমা অন9ােন9র মেধ9 িবিভa পিরেষবােক একিEত করার স@াবনা, !যমন Lবদ9ুিতক যানবাহন চাজ>  করা, 
আেলা অ?ভh >. করা বা িবoাপেন অ?ভ, >. করার িবকp। 
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সােপাট-  .াকচার 
 

1বিশ56 
উপকরণ গঠন ই1াত 
 Kু !গলভানাইজড ই1াত 
9শষ আদশ> রঙ বা চয়ন !গলভানাইজড রং আঁকা 
পাটা সময় 15 বছর 
দখলক> ত এলাকা মাEা 5 x 10 িমটার 
দখলক> ত এলাকা মাEা 50 িম 2 
কনেসাল মেধ6 দূরD মাEা 5 িমটার 
পা&ক(ং শূণ6Eান পিরমাণ 4  
উFতা নূন9তম 2.10 িমটার 
 সব>ািধক 2.70 িমটার 
বঁাক !কাণ 7º 
সব-ািধক চাপ বায়, 105 িকিম / ঘঃ 
9ফােটােভালটাইক মিডউল !ঝঁাক উ]x 
 জরায়,  3 x 10 = 30 ইউিনট 
Lমতা !মাট 280 ডিyউিপ x 30 ইউিনট = 8,400 ডিyউিপ 

 
আদশ- 

ঘO&ণ(ত ইPাত এবং চাQা CTE-DB-SE-A 
 ISO 1461:1999 
িভিR EHE 98-CTE 
বায়T CTE-DB-SE-A 
তT ষার CTE-DB-SE-A 
ভO িমকU NCSE-02 

ইউেরােডাড1 
Norm UNE-ENV 1991-2-4:1998. *কp ঘঁা; এবং কাঠােমা মেধ9 কম>। 

Part 2-4: কাঠােমা মেধ9 কম>। বায়, কম> 
9বিসক িবিVং িনয়ম ভবন ই1াত কাঠােমা (NBE/EA-95) 
 িবিzং মেধ9 কম> (NBE/AE-88) 
িবিVং এর WযTিYগত িনয়Tণ কাঠােমা। বায়, !লাড (NTE ECV) 
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ফেটােভা[ক মিডউল 
 

ইেলকিIকাল ক2ােরkারিsk (এস6িস) 
ম2াকিজমাম পাওয়ার (িপএমিপিপ) ডিbউিপ 280 
টলােরn ডিbউিপ 0 ~ + 5 
3ভােlজ এট ম2ািkমাম পাওয়ার (িভএমিপিপ) 3ভাlস 32.20 
কােরn এট ম2িkমাম পাওয়ার (আইএমিপিপ) অ2াঁmায়ারস 8.70 
ওেপন সািক> ট 3ভােlজ (িভওিস) 3ভাlস 38.20 
শট>  সািক> ট কােরn (আইএসিস) অ2াঁmায়ারস 9.51 
ম2ািkমাম িসেsম 3ভােlজ (িভএসওয়াইএস6) 3ভাlস 600 (UL) / 1,500 (IEC) 
ডােয়ােডস (বাইপাস) kয়ািn6 6 
ম2ািkমাম িসিরজ িফউজ অ2াঁmায়ারস 15 
এিফিসেয়িn (এনএম) % 17.2 
ফম> ফ2াkর % ≥ 73 
 

ম2াকািনকাল ক2ােরkারিsk 
সাইজ হাইট 1,665 এমএম 65.55 ইিY 

 ওয়াইডথ 1,000 এমএম 39.37 ইিY 
 িথকেনস 40 এমএম 1.57 ইিY 
ওজন 3নট 23 3কিজ 50.71 এলিবএস 
3Zম 3মেটিরয়াল আেনাডাইজড এলুিমিনয়াম এ এল৬০৬৩. 6৫ িমিনমাম ১৫ মাইেkা িমটার 
Zn 3মেটিরয়াল হাই  Iাnিমশন 3টmারড gাস 

 িথকেনস 2.5 ± 0,2 mm 0.13 ইিY 
3কাষ টাইপ পিলিksালাইন 
 kয়ািn6 6 x 10 ইউিনটস 

 সাইজ 156.75 x 156.75 এমএম 5 ইিY 
িসিরয়াল কােনকশন kয়ািn6 60 ইউিনটস 
প2ারালাল কােনকশন kয়ািn6 1 ইউিনট 
এনক2াপসুসেলশন 3মেটিরয়াল ইভা 
 িথকেনস 0.50 ± 0.03 এমএম 0.020 ± 0.0012 ইিY 
ব2াক িশট 3মেটিরয়াল বদেমজািজ কাচ 
 িথকেনস 2.5 ± 0.2 এমএম 0.13 ইিY 
জংশন বk 3মেটিরয়াল িপিভিস 
 3pােটকশন আইিপ67 
 ইেজােলশন ভারসাস িহউিমিড6 এn ইŋেলেমn ওেয়দার 
ক2াবলস টাইপ 3পালারাইজড এn িসেmিIক ইন 3লংথ 

 3লংথ 450 এমএম 17.72 ইিY 

 িথকেনস 4 এমএম 2 0.006 ইিY 2 
 

িফচারস 
3লা কnাkেরিসস nাস 

 িমিনমাল লেসস ফর 3ভােlজ gপ 
কােনkরস 3মেটিরয়াল PVC 
 টাইপ MC4 
 3pােটকশন IP67 
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