
PHOTOVOLTAIC Solar Energy



G

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

998 35

16
67

PLDP 240 245 250
Pmax (W) 240 245 250

W 300 306 313
W 0/+5 0/+5 0/+5

UMPP (V) 29,00 29,10 29,20
IMPP (A) 8,30 8,45 8,60

60 60 60
mm 1667 x 998 1667 x 998 1667 x 998
mm 35 35 35
kg 21,5 21,5 21,5
% 18,1 18,5 19,0
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Fotovoltaïsche zonnemodules met tweezijdige technologie Premium L dual power

Nieuwe toepassingsdomeinen, zeer geschikt voor
Platte daken
Onbebouwde ruimtes
Carports en luifels
Balustrades of geluiddempende muren
Gevels / koude gevels
Serres
Paviljoenen

Houd voor een maximale energieopbrengst rekening met het volgende:
Ondergrond met sterk reflecterend vermogen: albedo 2 van 60% of meer
Afstand tussen panelen en ondergrond: 40 cm of meer
Installatie zonder schaduw (afstand tussen modules)
Hellingshoek minstens 25°
Licht bevestigingssysteem met weinig schaduw

PRODUCTGARANTIE: 12 jaar 

RENDEMENTSGARANTIE: 25 jaar lineair

1  De Performance Ratio geeft de verhouding weer tussen de reële energieopbrengst en de theoretisch haalbare richtopbrengst van de installatie.
Ze geeft de kwaliteit weer van de installatie, nagenoeg onafhankelijk van de geografische ligging.

2  De albedo geeft het reflectievermogen weer van een diffuus reflecterende oppervlakte.

Tot 25% meer rendement

De nieuwe Premium L dual power is de eerste module met 60 monokristallijne cellen van 6" die 
stroom opwekt langs beide kanten: niet enkel vooraan, maar ook achteraan op de module. Dit 
systeem is gebaseerd op revolutionaire tweezijdige silicium-cellen, met een speciale structuur die 
het zonlicht benut aan beide kanten van het paneel.
Terwijl de voorkant van de module naar de zon gericht is, gebruikt de achterkant het diffuse licht 
en de lichtreflectie door de achtergrond. De basisstructuur wordt op dezelfde wijze geplaatst als bij 
traditionele PV-installaties.

Wanneer ze optimaal georiënteerd is, produceert een installatie met Premium L dual power 
ongeveer 15% tot 25% meer energie dan een traditionele PV-installatie. Bij een installatie met 
verticale opstelling van de panelen, zoals op geluiddempende muren of gevels, bedraagt deze 
stijging zelfs 40% tot 50%. De Performance Ratio (PR)1 die bij een traditionele installatie ongeveer 
82% bedraagt, kan tot 100% bereiken bij een installatie met Premium L dual power-panelen.

Nominaal vermogen langs de voorkant
Maximaal totaal vermogen
Tolerantie
Spanning ca.
Stroomsterkte ca.
Aantal cellen 
H x B
Diepte
Gewicht
Rendement bij IMPP (max.)

De technische fiches van de fabrikant zijn beschikbaar op aanvraag.

Voorzijde

Achterzijde

Lichtgevoelige voorkant
Lichtgevoelige achterkant

Contactplaat (zilver)

SiN, ARC

Phosphorus doped emitter

p-type Cz-Si

Boron-BSF

SiN, ARC

AgAI-finger
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