
PVpolicristalino
Colectores solares

Salvo erro e alterações técnicas. As imagens podem diferir do original.
Vigoram as actuais condições de garantia do respectivo fabricante.
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ES-170-RL /ES-180-RL /ES-190-RL

Tecnologia avançada e promissora

Em comparação com as tecnologias de cristalinos maciços, o método String-Ribbon requer apenas metade do silício bruto. O processo de produção das
células, protegido pelos direitos de autor, é um dos mais ecológicos do ramo.

Funcionamento previsível, fiável e de longa duração

Todos os módulos são testados individualmente de modo a assegurar que, na utilização prática, o rendimento corresponda ou ultrapasse os parâmetros
de construção. As células solares são optimizadas para evitar as perdas internas e reduzir Hot Spots. A utilização de EVA (Etil Vinil Acetato) e de
materiais TedlarTM usuais no ramo protege as células solares das cargas mecânicas e ambien tais

Construção resistente e duradouro

Eficiência elevada dos módulos através folia branca e grande densidade
Maior rendimento dos módulos e produção da energia através de cobertura em
vidro contra reflexões
Caixa de distribuição isolada e sem manutenção
Tolerância de -2% / +4% com potência nominal em Wp
Cabos, conectores e díodos bypass são instalados na fábrica

ES-170-RL ES-180-RL ES-190-RL

Potência nominal com Pmáx (W) 170 (-2/+4%) 180 (-2/+4%) 190 (-2/+4%)

Tensão MPP (V) 25,3 25,9 26,7

Corrente em MPP (A) 6,72 6,92 7,12

Tensão de sistemas máx. (V) 1000 1000 1000

Voltagem de circuito aberto (V) 32,4 32,6 32,8

Corrente de curto-circuito (A) 7,55 7,78 8,05

Coeficiente de temperatura VOC (V /°C) -0,113 -0,113 -0,113

Coeficiente de temperatura ISC (mA /°C) 3,7 3,7 3,7

Dimensões LxAxC  (mm) 1571x951x41 1571x951x41 1571x951x41

Peso (kg) 18,2 18,2 18,2

Garantia de funcionamento do fabricante* (anos) 25 25 25

Garantia do produto do fabricante (anos) 2 2 2

Certificado IEC 61215, TÜV, classe de
protecção II, CE

IEC 61215, TÜV, classe de
protecção II, CE

IEC 61215, TÜV, classe de
protecção II, CE

*   *10 anos a 90%, 25 anos a 80% da potência mínima especificada
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Série - KS

Os pequenos módulos Kyocera da série KS são ideais para o carregamento de pequenos sistemas de baterias em automóveis, barcos e aplicações
industriais. Todos os módulos possuem um cabo de ligação bipolar com tomada de contacto protegida. Para uma protecção contra as condições
climáticas mais severas, as células são encaixadas entre uma cobertura de vidro endurecido e uma massa de enchimento de EVA (Etil Vinil Acetato),
sendo seladas por trás com uma película de poliester (PVF-PET-PVF). O laminado está encaixado num quadro de alumínio estável.

Exemplos de aplicação

Soluções de rede isolada (por ex. electrificação de casas afastadas, casas de
verão e instalações de jardim, etc.)
Abastecimento em electricidade de aldeias remotas e instituições médicas em
zonas rurais e de desenvolvimento
Alimentação eléctrica de emergência, protecção contra as catástrofes
Sistemas de bombagem (por ex. abastecimento em água potável
e irrigação)
Telecomunicações (por ex. rede de telemóvel, estações de amplificadores, etc.)
Óleo & gás (por ex. protecção contra a corrosão, comando, controlo, etc.)

KS 5 KS 10 KS 10

Potência nominal com Pmáx (W) 5 (+/-10%) 10 (+/-10%) 20 (+/-10%)

Tensão MPP (V) 16,9 16,9 16,9

Corrente em MPP (A) 0,29 0,60 1,20

Tensão de sistemas máx. (V) 16,9 16,9 16,9

Voltagem de circuito aberto (V) 21,5 21,5 21,5

Corrente de curto-circuito (A) 0,31 0,62 1,24

Coeficiente de temperatura VOC (V /°C) - - -

Coeficiente de temperatura ISC (mA /°C) - - -

Dimensões LxAxC  (mm) 520x352x22 352x304x22 352x205x22

Peso (kg) 1,2 1,9 2,5

Garantia de funcionamento do fabricante* (anos) 10 10 10

Garantia do produto do fabricante (anos) 2 2 2

Certificado - - -

*   -




