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TR aleo PV modülü S19295 - 300 W
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www.aleo-solar.com

Maksimum elektrik enerjisi elde etmek 
için çatınızı mı kullanmak istiyorsunuz?

O zaman S19 sizin için biçilmiş kaftan.

PV endüstrisinin en son teknolojik gelişmeleri 
kullanılarak aleo S19 yüksek performans modül-
leri, temel teknolojik bilgi-beceriyi yüksek teknolojik 
bileşenlerle birleştiriyor.
Sonuçta sadece performanslı olmakla kalmayıp, aynı 
zamanda daha iyi sonuçlar veren bir ürün ortaya 
çıkıyor (özellikle uzun çalışma ömründe elde edilen 
verimler bakımında). Bunu çok sayıda bağımsız 
araştırma enstitüsü tarafından yapılan araştırmalar da 
onaylıyor.
aleo birinci sırada yer alıyor. Verdiği 25 yıl lineer 
performans garantisi ve 10 yıl ürün garantisi ile kendi 
sınıfının en iyisi. Garanti durumunda aleo, malzeme 
giderlerinin yanında modülün değişimine bağlı işçilik 
giderlerini de karşılıyor.

aleo ile kararınızdan emin olabilirsiniz.

PID
free

PID olmaz
En zorlu koşullarda test edildi:
Mükemmel PID tutumu

Made in Germany

HE
Yüksek verim
Modül bileşenlerinin eşsiz kombinasyonu saye-
sinde güneş ışığının verimli kullanımı

Kapsamlı kalite yönetimi
ISO 9001 ve ISO 14001 gibi uluslararası kalite 
ve çevre normlarına ve sıkı dahili kontrollere 
göre üretim

Eşit yükseklikte hücre kalitesi
aleo modüllerinde yüksek çözünürlüklü elektro 
lüminesans ve kızılötesi kayıtlar yardımıyla 
uygulanan sıkı kalite kontrolleri sayesinde

25
25 yıl garanti
Tüm PV modüllerinde 10 yıl ürün
ve 25 yıl performans garantisi

Dünya çapında tanınma ve sertifi kalı
VDE (IEC 61215 Ed. 2, IEC 61730-1 Ed. 1 ve 
IEC 61730-2 Ed. 1)

Her şey tek elden
Teknik ve ekonomik sistem planlamasından fabrika 
servisine kadar akıllı ve mükemmel uyarlanmış 
sistemler ve hizmetler

Daha fazlasını 
isteyen herkes için 



95050

16
60

10
0

10
0

14
60

43
0

43
0

80
0

800 (-)

1200 (+)

990

Elektrik verileri (STC) S19L295 S19L300

Çalışma gücü PMPP [W] 295 300

Çalışma voltajı UMPP [V] 31.3 31.2

Çalışma akımı IMPP [A] 9.42 9.63
Boş devre voltajı UOC [V] 39.3 39.4
Kısa devre akımı ISC [A] 9.87 9.97

Etki derecesi η [%] 18.0 18.3

Standart test koşullarında elektrik değerleri (STC):1000 W/m2; 25°C; AM 1,5

Elektrik verileri (NOCT) S19L295 S19L300

Gücü PMPP [W] 215 219

Voltajı UMPP [V] 28.4 28.2

Akımı IMPP [A] 7.59 7.76
Boş devre voltajı UOC [V] 36.2 36.3
Kısa devre akımı ISC [A] 7.99 8.07

Etki derecesi η [%] 16.4 16.7

Hücrenin çalışma koşullarında elektrik değerleri: 800 W/m2; 20°C; AM 1,5; Wind 1 m/s
NOCT: 48°C (hücrenin çalışma sıcaklığı)

Diğer elektrik verileri

STC etki derecesinin 1000 W/m2  değerinden 
200 W/m2 değerine düşürülmesi

[%] 
rel.

0

Bağ. sınıf genişliği (pozitif sınıflandırma) [W] 0/+4.99

Yüklenmeler

Maks. modül yüklenmesi, basınç  [Pa] 5400

Maks. modül yüklenmesi, vakum  [Pa] 5400

Maks. sistem voltajı  [VDC] 1000

Geri akım kapasitesi IR [A] 20

IEC/EN 61215 uyarınca mekanik yüklenme

Sıcaklık katsayıları

Sıcaklık katsayıları ISC α (ISC) [%/K] +0.05

Sıcaklık katsayıları VOC β (VOC) [%/K] -0.29

Sıcaklık katsayıları PMPP γ (PMPP) [%/K] -0.40

Temel modül verileri

Uzunluk x Genişlik x Yükseklik [mm³] 1660 x 990 x 50

Ağırlık [kg] 20

Hücre sayısı  60

Hücre büyüklüğü [mm²] 156 x 156

Hücre malzemesi  monokristal Si

Ön kaplama  PV camı (ESG)

Arka kaplama  polimer film

Çerçeve malzemesi  Alüminyum alaşım

Bağlantı kutusu temel verileri   

Uzunluk x Genişlik x Yükseklik [mm³] 148 x 123 x 27

IP sınıfı  IP65  

Kablo boyu [mm] 1200 (+), 800 (-)  

Soket  MC4  

Baypas diyotları  3  

Ölçüler [mm] Yetkili aleo satıcısı

Ölçü doğruluğu PMPP, STC’de -3/+3% | Kalan elektrik değerleri toleransı -10/+10% | Tüm modül yüzeyi açısından etki derecesi

aleo PV modülü  S19
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