
Rodzina modułów polikrystalicznych

Moduł 60-ogniwowy jest, wśród modułów Luxor, 
wielkopowierzchniowym modułem wszechstronnego 
stosowania. Eco oznaczy przy tym szczególną opłacalność: 
Wysoka moc czyni moduł idealnym dla dużych instalacji, Od 
instalacji terenowej, przez regulowaną, aż do montażu na 
dachu. Ogniwa słonecznej o wysokiej jakości i stopniu 
sprawności do 17,7%, przy możliwie najlepszym zachowaniu 
w warunkach słabego oświetlenia zapewniają najlepszą 
wydajność energetyczną. I to przy tolerancjach nadwyżki 1,5 
Wp - 6,49 Wp.   

Wybór
 komponentów

Test stopnia 
usieciowania

Nadwyżka mocy od 
1,5 Wp-6,49 Wp

Dobieranie Impp Opakowanie specjalnie dla 
uniknięcia mikropęknięć 

ogniw

Niemiecki wystawca 
gwarancji

Również wzorcowa jakość wykonania: szczególnie trwałe 
złącze stykowe gwarantuje najlepszy styk prądowy we 
wszystkich warunkach - a rama pusta, kompatybilna z 
każdym systemem montażowym, wykonana z aluminium 
eloksalowanego jest odporna na zginanie i skręcanie oraz na 
korozję. Każdy moduł fotowoltaiczny Luxor, według norm 
niemieckich i pod surowym okiem naszych inżynierów, 
cechuje się szczególnym wymiarem w sensie trwałośći i 
niezawodności.

gwarancja produktowa

gwarancja liniowa



Zwolnienie do SLZ 3 (wg DIN 1055)

6 x 10, trzy ciągi w układzie szeregowym

1640 mm x 992 mm x 35 mm | 18.5 kg

3,2 mm hartowane szkło do paneli o niskiej zawartości żelaza

stalowa, anodyzowana rama aluminiowa w konstrukcji pustej

Min. IP56

Przewód solarny 4mm2, długość 1.0 m

3 diody Schottky 15A/45V

MC4 lub odpowiadający

Ø 45 mm | prędkość bombardowania 23 m/s = 83 km/h

A: 4 x drenaż 10*10mm
B: 8 x otwór wentylacyjny 3*7mm 
C: 8 x otwór montażowy d = 7mm
D: 2 x uziemienie d = 2mm
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Moc nominalna Pmpp [Wp]Rodzina modułów polikrystalicznych

Dane elektryczne w warunkach STC
Moc nominalna Pmpp [Wp]

Zakres Pmpp do

Prąd nominalny Impp [A]

Napięcie nominalne Umpp [V]

Prąd zwarciowy Isc [A]

Napięcie jałowe [V]

Współczynnik sprawności przy STC

Współczynnik sprawności przy 200W/m2

Dane elektryczne w warunkach NOCT
Pmpp [Wp]

Prąd nominalny Impp [A]

Napięcie nominalne [V]

Prąd zwarciowy [A]

Napięcie jałowe [V]
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Maksymalne napięcie systemu [U]

Maksymalny prąd wsteczny [I]

Zakres temperatur

Strefa obciążenia śniegiem

Maksymalne obciążenie ściskające (statyczne)

Maksymalne obciążenie dynamiczne

Wartości graniczne

Współczynnik temperaturowy [U] [I] [P]

Współczynnik temperaturowy

Liczba ogniw (matryca)

Rozmiar modułu (D x S x H)  | Waga

Szkło przednie

Rama

Gniazdo przyłączeniowe

Kable

Diody

Konektory

Test gradu (max. gradobicie)

Dane techniczne

Dane techniczne są wartościami przeciętnymi i mogą nieco się zmieniać. Miarodajne są odpowiednie dane poszczególnych pomiarów, 
zmiany techniczne zastrzeżone bez powiadomienia. Tolerancja pomiarowa mocy nominalnej +/- 3%, pozostałych wartości +/- 10%, 
wszystkie dane tej karty katalogowej odpowiadają normie DIN 50360, dalsze dane w instrukcji instalacyjnej.
1 Szpecyfikacja warunków gwarancji jest podane na www.luxor-solar.com/download.htl
2 Przy montażu stojącym
3 Tolerancja D/Sz. = +/- 3 mm, H = decydujące są wymiary w potwierdzeniu zamówienia
4 Położenie na żądanie

Ważność certyfikatów/list dla konkretnego kraju musi być sprawdzona na :
www.luxor-solar.com/download.htl

Dyrektywy:


