
MODULE FOTOVOLTAICE

SISTEME FOTOVOLTAICE 
COMPLETE

http://www.electricsolis.ro

http://www.electricsolis.ro/


N330/N325

Calitate și Fiabilitate
Integrarea verticală a Panasonic, 20 de ani de 
experiență în fabricarea HIT® și 20 de teste interne 
dincolo de cele impuse de standardele actuale 
asigură o asigurare extremă a calității.

Eficiență înaltă 19.7%
Permite o putere mai mare și randamente mai mari de 
energie. HIT® oferă o producție maximă pentru spațiul 
limitat pe acoperiș.

Proiectare îmbunătățită a cadrelor
Un nou cadru de 40 mm crește durabilitatea și rezistența, 
fiind capabil să suporte sarcini de până la 5400Pa. De 
asemenea, sistemul de drenare a apei oferă apei de ploaie 
și zăpezii topite un loc unde să se scurgă, reducând petele 
de apă și murdărirea. Mai puțină murdărie pe modul 
înseamnă mai multă lumină solară pentru a genera 
energie.

Degradare încetinită
Celulele HIT de tip „N” au ca rezultat o degradare 
indusă de lumină extrem de scăzută (LID) și zero 
degradare indusă de potențial (PID), care sprijină 
fiabilitatea și longevitatea. Această tehnologie reduce 
degradarea anuală la 0,26% în comparație cu 0,70% în 
panourile convenționale, garantând mai multă putere 
pentru utilizare îndelungată.

Avantajele noastre competitive
Eficiență ridicată la temperaturi ridicate
Pe măsură ce temperatura crește, HIT® continuă să 
performeze la nivel înalt datorită celui mai bun 
coeficient de temperatură industrial de -0.258%/°C. 
Niciun alt modul nu se apropie de caracteristicile 
noastre de temperatură. Asta înseamnă mai multă 
energie pe parcursul zilei. 

25 de ani garanție de performanță a produsului 
Garanția de fabricație și performanță a produselor de 
25 de ani, lider în industrie, este susținută de o 
companie veche de un secol - Panasonic. Puterea este 
garantată la 90,76% după 25 de ani, mult mai mare 
decât alte companii.

 Tehnologia Panasonic unică cu heterojoncțiune utilizează straturi de 
silicon amorfe ultrasubțiri. Aceste straturi duale, subțiri reduc 
pierderile, rezultând putere crescută în comparație cu un panou 
convențional.

Celulă bifacială avansată proiectată pentru creșterea puterii. 
Celula utilizează lumina solară reflectată în spatele panoului al 
cărui material captează mai multă lumină pe care o transformă 
în energie.
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u ATENȚIE! Citiți cu grijă manualul de utilizare înaintea folosirii 
produselor

DEPENDENȚA DE RADIAȚII

Date de referință pentru model: 
VBHN330SA17 (Temperatura celulei: 25°C)

GARANȚIE DE PERFORMANȚĂ

97%
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80%

Mai multă 
energie peste 25 
de ani

N330/N325

SPECIFICAȚII ELECTRICE

Model VBHN330SA17 VBHN325SA17

Putere maximă (Pmax)¹ 330W 325W

Voltaj maxim de putere (Vpm) 58.0V 57.6V

Curent maxim de putere (lpm) 5.70A 5.65A

Voltaj de circuit deschis (Voc) 69.7V 69.6V

Scurt circuit (lsc) 6.07A 6.03A 

Coeficient de temperatură(Pmax) -0.258%/°C -0.258%/°C

Coeficient de temperatură (Voc) -0.16V/°C -0.16V/°C

Coeficient de temperatură(lsc) 3.34mA/°C 3.32mA/°C

NOCT 44.0°C 44.0°C

CEC PTC Rating 311.7W 306.8W

Eficiența celulei 22.09% 21.76%

Eficiența modulului 19.7% 19.4%

Watts per Ft.² 18.3W 18.0W

Voltaj maxim sistem 600V 600V

Siguranță nominală 15A 15A

Toleranță garantată (-/+) +10%/-0%* +10%/-0%*

SPECIFICAȚII MECANICE

Model VBHN330SA17, VBHN325SA17

Diode bypass interne 4 Diode bypass

Aria modulului 18.02 Ft.² (1.67m²)

Greutate 41.89 Lbs (19kg)

Dimensiuni LxWxH 62.6x41.5x1.6 in. (1590x1053x40 mm)

Lungime cablu +Tată/-Mamă 40.2/40.2 in. (1020/1020 mm)

Mărime cablu / Tip No. 12 AWG / PV Cable 

Tip conector2 Multi-Contact® Type IV (MC4™)

Vânt static / Încărcare de zăpadă 112 PSF (5400Pa)****

Dimensiuni palet LxWxH 63.7x42.2x46.4 in.(Malaysia) 
65.3 x 43.7 x 48.5 in.(USA)

Cantitate per palet / Greutate palet 24 pcs./1049 Lbs. (476 kg)

Cantitate per container de 40'  672 pcs.

Canitate per container de 20' 288 pcs.

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE ȘI EVALUARE DE SIGURANȚĂ

Model VBHN330SA17, VBHN325SA17

Temperatură de operare -40°F to 185°F (-40°C to 85°C)

Viteză de siguranță la impactul grindinii 1" piatră grindină (25mm) la 52 mph (23m/s) 

Certificări de siguranță și evaluare UL 1703, cUL, CEC

UL 1703 Clasificarea incendiilor Tip 2 

Garanție limitată 25** de ani garanție la putere de ieșire liniară***

 NOTĂ: Condiții standard de test: Masă de aer 1.5; iradiere = 1000W/m²; temperatură celulă: 25°C
* Putere maximă la livrare. Pentru condiții de garanție, vă rugăm verificați documentele. 
** Instalarea trebuie să fie înregistrată pe site-ul  www.panasonicusahitwarranty.com în decurs a 60 de zile

 pentru a primi garanția de 25 de ani. Altfel, garanția produsului va fi doar de 15 ani.

 *** Primul an: 97%, după al doilea an: 0.26% degradare anuală până la 25 de ani.  
1 STC: Temperatură celulă: 25°C, AM1.5, 1000W/m²
2 Cleme de blocare de siguranță (PV-SSH4) nu sunt incluse în 
pachetul modulului.
 NOTĂ: Specificațiile și informațiile de mai sus se pot schimba fără notificare. 

DIMENSIUNI

Unitate: inches (mm)

13.514.9

*Vă rugăm consultați manualul de instalare pentru diferite sarcini.
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