
MODUŁY MONO
UL-380 | 385 | 390M-72
380W~390W 1500V
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Standardowa schodowa wydajność

Ulica liniowa wydajnośćWartość dodana dzięki liniowej gwarancji Ulica Solar

Wyróżniony na liście globalnych marek Tier 1

12BusBar (MBB / By-pass) Moduł
Przeprojektowane główne Busbar (By-pasy), większa 
powierzchnia komórki, zmniejszone straty mocy

Odporność na mechaniczne zewnętrzne obciążenie
3800Pa napór wiatru, 5400 Pa  obciążenie śniegiem

Wysoka wydajność przy słabym promieniowaniu 
Pracuje w pochmurne, deszczowe dni

Anty-PID (degradacja poprzez indukcję potencjału) 
Pomyślnie zaliczone testy anty PID przy 85% gorącej parze 
wodnej, 85% wilgotność względna przez 96 godzin

Wysoka wytrzymałość na ekstremalne warunki 
Przeszedł pozytywnie antykorozyjny test mgły solnej, test 
korozji amoniaku, test ogniowy, test pyłu i piasku

Podwójny Test Elektroluminescencyjny (EL)
Badanie przed i po laminowaniu, aby zagwarantować 
bezawaryjne działanie modułów

Ubezpieczone w znanych, światowych ubezpieczalniach

O Ulica Solar: Jako członek Shanshan Group (Kod towarowy 600884)
która jest TOP500 Enterprise w Chinach, Ulica Solar jest wiodącym 
producentem ogniw słonecznych od 2005 roku, oraz globalnę marką 
Tier 1 ogłoszoną przez Bloomberg NEF w pierwszym kwartale 2020. 
Z roczną mocą 800MW, a także własnymi projektami inwestycyjnymi o 
mocy 300MW

Dystrybutor Polska: POZEnergy Sp.z o.o. ul.Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn |    Email: info@pozenergy.eu            |    Web: www.pozenergy.eu

lat gwarancji produktowej

lat gwarancji liniowej wydajności mocy



WYKRES I-V

Charakterystyka I-V przy różnych napromieniowaniach

Charakterystyka I-V przy różnych temperaturach
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WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE

PARAMETRY TERMICZNE

PARAMETRY ROBOCZE

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

WYMIARY OPAKOWAŃ

MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY

Wartości STC zmierzone w standardowych warunkach testowych (STC)

Typ modułu
Moc wyjściowa
Tolerancja mocy
Sprawność panela
Napięcie przy Pmax
Prąd przy Pmax
Napięcie obwodu otwartego

Maksymalne napięcie systemu

Nominalna temperatura robocza ogniw
Współczynnik temperatury (Pmax)
Współczynnik temperatury Voc
Współczynnik temperatury Isc

Obciążenie natężenia zwrotnego
Temperatura robocza
Maksymalne obciążenie śniegiem (przód)
Maksymalny nap·r wiatru (tyğ)
Klasa zastosowania

Powierzchnia przednia (materiağ/gruboŜĺ)
Ogniwa (iloŜĺ/materiağ-typ/wymiar)
Warstwy zewnňtrzne (materiağ)
Rama (materiağ / kolor)
Skrzynka przyğŃczeniowa (stopieŒ bezpieczeŒstwa)
Kabel wyjŜciowy (dğugoŜĺ / przekr·j wew.)
Wtyczka

Waga
Wymiary (dğ. x szer. x wys.) 

Wymiary palety
Waga palety
Ilość modułów w palecie
Ilość modułów w kontenerze

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed instalacją i 
użytkowaniem modułów Ulica Solar.

Zastrzegamy sobie prawo do stosowania zmian bez uprzedzenia.

UL-380M-60 UL-385M-60 UL-390M-60

380

19,58
39,60
9,60
48,5

385

19,84
39,70
9,70
48,6

390

20,10
39,80
9,80
48,7

Prąd zwarciowy 10,05 10,17 10,26
Natężenia promieniowania słonecznego 1000W/m² , Współczynnik masy powietrza 1,5 AM i temperaturze ogniw 25°C

octan etylenowinylowy (EVA)

nisko żelazne szkło hartowane / 3,2mm

72 / monokrystaliczne / 156,75 x 156,75 mm

anodowany stop aluminium / srebny lub czarny

IP68 
1100mm / 4mm²

MC4 kompatybilne

Prąd zwarciowy 10,07 10,17 10,27
Natężenia promieniowania słonecznego 1000W/m² , Współczynnik masy powietrza 1,5 AM i temperaturze ogniw 25°C




