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330 wattig

WST-M6 PERC
Csúcsteljesítmény minden 
használati területre

25 év
garancia
a modulteljesítményre



15 év termékgarancia

25 év lineáris teljesítménygarancia

Vízelvezető rovátkák
A vízfelgyülemlés és a por elkerülése a teljesítmény-
csökkenés és a Hot-Spotok elleni védelemért

PERC technológia
Mert 3 % hozamtöbblet sokat jelent

WST-M6 PERC MONO
325-330 W / 60 Cellák

Nagyobb hatékonyság és gazdaságosság: 
Prémium minőség napelemmodul-szakértőktől.
Aki egy napelemes rendszer telepítése mellett dönt, előrelátónak kell lennie – hiszen ezek a rend-
szerek 20 évig, vagy annál is tovább, fognak tiszta és költséghatékony áramot termelni. Csak egy 

kiváló minőségű berendezéssel érhetjük el e hosszú időszakon át valóban a megígért és kívánt ma-
gas teljesítményt. A WINAICO-modulokkal egy prémium minőségű napelemmodulokra szakosodott 
gyártó termékeit választja.

Nagyobb védelem: 
3 az egyben biztosítás az egész berendezésére.
A WINAICO napelemmodulok kiváló minőségükkel, innovatív kialakításukkal, hosszú élettartamuk-
kal és biztonságukkal tűnnek ki. A WINAICO-modulok vásárlásakor teljeskörű védelmet kínálunk az 
egész napelemes berendezésére, hogy biztosítsuk az anyagi károkkal, a szolgáltatás kiesésével és a 

hozam lehetséges csökkenésével szemben.

Kérdezze a szerelőjét és biztosítson magának 1 év ingyenes berendezésvédelmet.

Nagyobb tapasztalat: 
Amit világszerte több ezer elégedett berendezéstulaj-
donossal osztunk meg.
2008 óta látjuk el vásárlóinkat napelemmodulokkal, és ezzel világszerte a legrégibb modulgyártók 
közé tartozunk. Tulajdonos által működtetett családi vállalkozásként mindig is szívünkön viseltük a 
vásárlókhoz való közelséget. Ezért világszerte a saját nemzetközi telephelyeinken keresztül szolgál-
juk ki őket és gondoskodunk igényeikről. A WINAICO a legmagasabb minőséget, megbízhatóságot 
és vásárlóközelséget jelenti: olyan értékeket, amelyeket az  kereskedelmi partnereinkkel együtt 
mindennap élettel töltünk meg. Ez a szoros együttműködés a partnereinkkel az alapja a bizalomnak 
és nagyrabecsülésnek, amit világszerte több ezer elégedett vásárló részéről élvezünk.



Nagyobb stabilitás: 
Szélsőséges időjárásra tervezve.
Az egyre szélsőségesebb időjárásnak a napelemmodulokra nézve 
is vannak következményei: A magasabb hőmérsékleteknek, 
erősebb szeleknek és több hóesésnek jelentős hatása van egy 
napelemmodul stabilitására. A moduljaink egyedülálló kialakítású, 
ellenálló alumíniumból készült kerete biztosítja a maximális stabi-
litást és a védelmet az anyagfáradás ellen. A különleges, L alakú 
alu-sarokelemek garantálják a legnagyobb csavarodási merevséget 
és vízállóságot a kritikus, anyaggyengébb sarokterületeken.

Nagyobb teljesítmény: 
Vezető modultechnológia.
A PERC-technológia (Passivated Emitter Rear Cell, az elem 
hátoldalának passziválása) használatával a WINAICO a javított 
fényfelvétel révén egyesíti a legmagasabb hatásfokokat és a 
konkrét hozam növekedését az ismert hosszú élettartammal és 
minőséggel. A PERC–technológia azzal optimalizálja a hagyomá-
nyos elemek minőségét, hogy az elem hátoldalára felvisznek egy 
kiegészítő dielektromos passziváló réteget. A kiegészítő passziváló 
réteg visszatükrözi az addig fel nem használt fényt az elembe, 
amely így több fényt nyel el.

Emiatt a WINAICO-modulok, különösen gyengébb besugárzás 
esetén, nagyobb hozamot nyújtanak.

Nagyobb tökéletesség: 
100 %-osan hibamentes.

Minden elemet és kész réteges lemezt különleges elektrolumine-
szcens vizsgálóműszerrel ellenőrzünk, hogy nincs-e bennük belső 
sérülés. Így szinte kizárhatók a mikrotörések, Hot-Spotok, hibás 
forrasztások és egyéb szabad szemmel nem felismerhető hibás 
szerkezetek. Egyfajta „röntgenkép” igazolja a 100 %-os elemmi-
nőséget – minden egyes modulnál.

Besugárzás W/m²

WINAICO-PERC-Modul Alternatív termék
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Az ipari szabványos tesztelésen túl

További önkéntes minőségvizsgálat

Hőcilklus (TC) 
Ciklusok –40 °C és +85 °C között

IEC Szabvány

WINAICO

Nedves-hő (DH): Állandó +85 °C és 85 % 
relatív páratartalom

IEC Szabvány

WINAICO

Mechninai terhelés (ML)
IEC Szabvány

WINAICO

Jégeső
IEC Szabvány

WINAICO

Feszültség által indukált degradáció (PID)

Fény és hőmérséklet által okozott 
 degradáció (LeTID)

Dinamikus-mechanikus terhelés (DML)

Fotovillamos modulok sósködkorrózió- 
vizsgálata (IEC 61701:2011)

Korróziós vizsgálatok ammóniával 
(IEC 62716:2013)

200 Ciklus

1000 óra

5.400 Pa

83 km/h sebességgel hulló 25 mm-es jég 

IEC Szabvány szerint

6.500 Pa

300 óra 1.000 V, 85 % relatív páratartalom

LeTID 0.55A-el szemben nem érzékeny, 75 °C, 162 óra, 2 ciklus

Univerzális tesztelőgéppel 2.000 Pa 10 ciklus percenként, 1.000 cikluson keresztül

Fokozat 6 40 °C tárolás nedves közegben, 90 % relative páratartalom, 56 nap

480 óra 20 ciklus 8 óra a fűtési és 16 óra a hűtési intervallumok között

az IEC Szabvány 3-szorosa

az IEC Szabvány 3-szorosa

A WINAICO-nál úgy gondoljuk, hogy ügyfeleink megérdemlik a teljes biztonságot. Ennek érdekében olyan teszteket végzünk, melyek túlmutatnak az ipari szabványokon.

Rendszeresen küldjük el moduljainkat független vizsgáló laboratóriumoknak, hogy az ellenálló képesség abszolút határát vizsgálják. Ily módon garantálhatjuk a befektetés 
biztonságosságát és megtérülését a termék élettartama alatt.



1
0

2
0

4
3

12

835

30

15.1

35

8
12

432.2 800.6

7

1665

5.
0

999

1000

961

499.5

832.5
4 x Mounting Holes

8 x Drainage Holes

Label

100x120

4 x Grounding Holes 5.0

Cable length with 
connector

WINAICO Deutschland GmbH
Tel. + 49 7933 700 300
Fax + 49 7933 700 3010
germany@winaico.com · www.winaico.com
Industriestraße 68, 97993 Creglingen, GERMANY
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Mechanikai adatok

Cella   Monokristályos szilíciumcellák, 
158,75 mm x 158,75 mm

Cellák mennyisége és bekötése 60 db sorosan kopcsolva
Méretek 1.665 mm x 999 mm x 35 mm
Súly 18,6 kg
Üvegvastagság 3,2 mm
Keret eloxált fekete aluminium
Védelem IP 67
Csatlakozótípusok QC4.10 IP67
Tűzveszélyességi osztály Type 4
Tűzállósági fokozat C

Elektromos adatok (STC) WST-325M6 WST-330M6

Névleges teljesítmény P
MAX

325 330 Wp

Max. teljesítménynél fellépő feszültség V
MP

33,92 34,27 V

Max. teljesítménynél fellépő áramerősség I
MP

9,59 9,64 A

Üresjárati feszültség VOC 40,70 40,85 V

Zárlati áram ISC 10,37 10,48 A

Modulhatásfok 19,54 19,84 %

Teljesítménytolerancia –0/+5 W

Elektromos adatok (NMOT) WST-325M6 WST-330M6

Névleges teljesítmény P
MAX

237 240 Wp

Max. teljesítménynél fellépő feszültség V
MP

31,17 31,48 V

Max. teljesítménynél fellépő áramerősség I
MP

7,60 7,64 A

Üresjárati feszültség VOC 38,34 38,48 V

Zárlati áram ISC 8,20 8,28 A

Az elektromos adat a Névleges Modul Üzemi Hőmérséklet esetén alatt érvényes (NMOT): besugárzás 800 W/m2; spektrum AM 1,5; környezeti hőmérséklet 20 °C; 
szélsebesség1 m/s.

Az elektromos adatok standard vizsgálati körülményekre vonatkoznak (STC): AM 1,5 spektrumú 1000 W/m2 sugárzás 25 °C cellahőmérsékletnél. 
A P

MAX
 mérési pontossága STC-nél: ±3 %. Egyéb elektromos adatok pontossága: ±10 %.

Határértékek WST-M6 PERC MONO

Üzemi hőmérséklet –40 °C és +85 °C között / –40 °F és +185 °F között

Maximális rendszerfeszültség IEC/UL 1.000 V/1.000 V

Maximális visszáram 20 A

Maximális terhelés (+)/(-) 3.600 Pa/2.400 Pa

Maximális terhelés teszkörnyezetben (+)/(-) 5.400 Pa/3.600 Pa

A cellák normál üzemi hőmérséklete NMOT 43,85 °C±3 °C

Hőmérsékleti együttható P
MAX

–0,38 %/°C

Hőmérsékleti együttható VOC –0,29 %/°C

Hőmérsékleti együttható ISC  0,04 %/°C

Tanúsítványok IEC 61215-1:2016, IEC 61215-2:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016

Sezione telaio Fori di fi ssaggio

Méretek

Mértékegység: mm


