Panele fotowoltaiczne CAT® PVC 425-455 MB03 H

Moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne, dwustronne, dzielone na
pół z podwójną szybą CAT® PVC 435 MB03 H
Monokrystaliczne dwustronne moduły fotowoltaiczne dzielone na
pół z podwójnym szybą oferują bardzo dużą wytrzymałość na
degradację świetlną (LID), technologię monokrystaliczną PERC
(pasywny emiter tylny) oraz bardzo dużą wydajność przy niskiej
temperaturze oraz słabym nasłonecznieniu. Moduły zapewniają
dużą moc i wydajność przy wysokim poziomie niezawodności.
Tylna strona modułu zapewnia dodatkową moc energetyczną.
Zbudowany z materiałów najwyższej jakości
•
•

Zdjęcie poglądowe. Widok rzeczywisty może
nieznacznie się różnić.

Moduły fotowoltaiczne CAT® są bardzo trwałe, zapewniają
wyższą niezawodność i pewność długotrwałej wydajności.
Zestawienie
komponentów
(BOM)
modułów
wyprodukowanych
dla
firmy
Caterpillar,
zostało
zakwalifikowane przez niezależne laboratoria w ramach
rozszerzonych testów trwałości, które są bardziej
rygorystyczne niż normalne wymagania certyfikacyjne IEC/UL,
jak pokazano poniżej:

Właściwości
•
•

19,6% do 20.9% sprawności
-0/+5W tolerancji mocy wyjściowej

Doskonała wydajność przy niskim natężeniu promieniowania.
•
•
•
•

Wyjątkowa moc wyjściowa przy niskim natężeniu
promieniowania w warunkach takich jak np. kurz, świt,
pochmurne dni.
Większa efektywność przy wysokich temperaturach
Mniejsze straty rezystancyjne przy niższym prądzie
roboczym.
Zmniejszone ryzyko gorących punktów dzięki
zoptymalizowanej strukturze elektrycznej.

Anty-PID
•

Anti-PID (performance induced degradation) Gwarancja
braku degradacji mocy wyjściowej w czasie ze względu na
napięcie, wilgotność oraz temperaturę pracy.

Zdolności adaptacji do ciężkich warunków:
•

Doskonała odporność na mgłę solną i amoniak;
przystosowany do trudnych warunków, takich jak morze i
farmy.

Solidna rama
•

Wytrzymała konstrukcja, która jest w stanie wytrzymać
stałe obciążenie o wartości 5400 Pa oraz 25 mm grad o
prędkości 23m/s.
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Ogólnoświatowe wsparcie dla produktów CAT
• Dealerzy Cat® mają ponad 1800 oddziałów dealerskich
działających w ponad 200 krajach
• Lokalny dealer Cat zapewni wszechstronne wsparcie
przedsprzedażowe i posprzedażowe, w tym konsultacje
projektowe i wszystkie umowy serwisowe.

Panele fotowoltaiczne CAT® PVC 425-455 MB03 H
Gwarancja
•
•

10 lat gwarancji na produkt i wydajność
25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy. Ponad 98% sprawności
w pierwszym roku eksploatacji. 0.55% spadku sprawności
rocznie w latach kolejnych. 84,8% sprawności w 25 roku pracy.

Ogólnoświatowe wsparcie dla produktów
• Dealerzy Cat® mają ponad 1800 oddziałów dealerskich
działających w ponad 200 krajach.
• Lokalny dealer Cat zapewnia wszechstronne wsparcie
przedsprzedażowe i posprzedażowe, w tym konsultacje
projektowe, umowy serwisowe i wszystkie umowy serwisowe.
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Zgodność z normami, certyfikaty i testy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IEC 61215
IEC 61730 Klasa C, UL790
Klasa 1 ognioodporności
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
TUV SUD, CSA, CE
IEC 61701, odporność na sól
IEC 62716, odporność na amoniak
IEC 60068, próba pyłu i piasku
OHSAS 18001: 2007: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
ISO 9001:2008: system zarządzania jakością
ISO 14001:2004: system zarządzania środowiskiem
TS62941: Wytyczne dotyczące projektowania
modułów fotowoltaicznych
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