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Независимо дали за еднофамилни къщи, индустриални по- 

криви или открити пространства – надеждните монокристални 

соларни модули IBC MonoSol CS са идеални за всеки, който 

има високи изисквания за качество и ефективност на разхо 

дите. IBC SOLAR формулира строги спецификации за изпол 

званите компоненти, осигурявайки по този начин найдобри 

резултати. Благодарение на положителния мощностен толе- 

ранс и дългата мощностна гаранция Вие можете да получите 

висока производителност и сигурност на възвръщаемостта 

на инвестициите. 

 

 

 

 

 

 

       Предимства: 

 
 10годишна продуктова гаранция* 

 25годишна мощностна гаранция* 

 Положителен мощностен толеранс –0/+5 Wp 

 Соларно стъкло с ниско съдържание на желязо 

(дебелина 3,2 мм) и здрава рамка от алуминиев профил 

 Тествани за големи натоварвания на сняг до 5400 Pa 

(5,4 kN/m²) 

 Тествани и сертифицирани по стандарт IEC 61215 

 IEC 61730, клас А за системи с напрежение до 1000 V, 

клас на защита II 

 Произведени във фабрики, сертифицирани по ISO 9001 

и ISO 14001 

 100% краен контрол с индивидуална регистрация на 

електрически характеристики 

 Изследвани за качество от IBC SOLAR в собствена 

лаборатория с климатични камери и светкавици с 

интегрирано измерване на електролуминисценция 
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               Прогресиране на мощностната гаранция 
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  

IBC MonoSol                                                                                  
275 ZX Black 

CS 

       280 ZX  
STC максимална мощност (Wp) 275 280  
STC номинално напрежение Umpp (V) 37,5 32,9  
STC номинално напрежение на тока Impp (A) 8,49 8,51  
STC напрежение при отворена верига Uoc (V) 38,9 39,1  
STC ток при късо съединение ISC (A) 9,00 9,02  
800 W/m² NOCT AM 1.5 максимална мощност Pmax (Wp)  203,11 206,1  
800 W/m² NOCT AM 1.5 номинално напрежение Umpp (V) 30.92 31,41  
800 W/m² NOCT AM 1.5 напрежение при отворена верига Uoc (V) 36,37 36,95  
800 W/m² NOCT AM 1.5 ток при късо съединение Isc (A) 7,30 7,29  
Относително намаляване на ефективността @ 200 W/m² (%) 2,50 2,50  
Температурен коефициент Isc (%/°C) +0,05 +0.05  
Температурен коефициент Uoc (mV/°C) –117 -117.3  
Температурен коефициент Pmpp (%/°C) –0,42 -0.420  
Ефективност на модула (%) 16 17,4  
Температура при нормална работа на клетката (°C) 45 46  
Максимално напрежение на системата (V) 1000 1000  
Максимален обратен ток Ir (A) 15 15  
Стойност на тока на стрингов предпазител (A) 15 15  
Стопяем предпазител на паралелни стрингове 3 3  
Височина (мм) 40 40  
Тегло (кг) 15,5 18,5  

 
Номер на артикул 
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