
Zaawansowane testy wytrzy-
małościowe na obciążenie 
wiatrem i śniegiem 

Moduł certyfikowany na wytrzyma-
łość na ekstremalnie silne obciąże-
nia wiatrem (3800 Pa) i śniegiem 
(5400 Pa)*

Dodatnia tolerancja mocy

Pozytywna tolerancja do 5 W za-
pewnia wyższą wydajność i nieza-
wodność.

Moduły o dużej konwersja i wy-
dajności. Wydajność modułu do
16,8% osiągnięte dzięki zaawan-
sowanej technologii  ogniw i zdol-
nościom  produkcyjnym Suntech.

Wysoka moc wyjściowa

STP 275 - 20 / Wfw

Suntech STP 275-20 / Wfv

Projektowanie i montaz systemów fotowoltaicznych, dystrybucja komponentów

Montáže s.r.o.

POLIKRYSTALICZNY MODUŁ SOLARNY

Wysoka odporność na PID.

Zaawansowana technologia komór-
kowa i zastosowanie materiałów 
bardzo dobrej jakości skutkuje  
wysoką odpornością na PID.

Procedura klasyfikacji 
prądowej firmy Suntech 

Maksymalizacja mocy wyjściowej
sięgająca 2%, uzyskiwana przez 
zredukowanie strat wynikających 
z niedopasowania - moduły są 
klasyfikowane i instalowane zgod-
nie z ich obciążalnością prądową.

Odporność na surowe
warunki środowiskowe 

Wysoka jakość prowadzi do więk-
szej trwałości nawet w surowych 
warunkach środowiskowych, jak 
np. środowisko pustynne, warunki
panujące w gospodarstwach rol-
nych czy na nadbrzeżach

 

 Zaufaj Suntech i jej rozwiązaniom, których parametry nie zmieniają

 się mimo upływu lat.

 
 

Światowej klasy producent modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego

Niezrównane możliwości produkcyjne i światowej klasy rozwiązania techniczne 

Rygorystyczna kontrola jakości spełniająca najwyższe standardy międzynarodowe:

ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 oraz ISO17025: 2005 

Proces produkcyjny regularnie i niezależnie kontrolowany przez międzynarodowy 

instytut/firmę akredytowaną 

Przetestowane na odporność na surowe warunki środowiskowe (próba we mgle 

solnej, próba korozji amoniakalnej oraz test polegający na odmuchiwaniu piaskiem:

IEC 61701, DIN 50916:1985 T2, DIN PN-EN 60068-2-68)*** 

Długoterminowe testy niezawodności

2 x 100% kontrola EL zapewniająca moduły wolne od defektów 

Specjalny układ 5 busbar

Unikalna konstrukcja ogniw prowadzi do

znacznej redukcji rezystancji elektrod 

 

Mniejsze naprężenia szczątkowe, mniej

mikropęknięć komórek i zagrożeń wy-

stąpienia  hotspotów.

i zwiększa wydajność konwersji. 
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liniowa 
wydajności

gwarancja 

 

100%

Gwarancja zaliczana do najlepszych w branży, odnosząca się do mocy znamionowej

 

   12-letnia gwarancja na materiał i wykonanie       25 lat gwarancji liniowej

97,5% w pierwszym roku i potem, w okresie od dwóch (2) do dwudziestu pięciu 

(25) lat, maksymalny roczny spadek w stosunku do znamionowej mocy MODUŁU

wynosi 0,7%, dochodząc do 80,7% w 25 roku eksploatacji, licząc od określonej w 

DATY ROZPOCZĘCIA GWARANCJI.**** 

   

Skrzynka przyłączeniowa o klasie szczelności IP68

Możliwość montażu w wielu różnych pozycjach. Duża stabilność parametrów pracy, niskorezystancyjne

złącza gwarantują maksymalną moc na wyjściu, a tym samym największy zysk energetyczny.

 

 *Bardziej szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji montażowej standardowego modułu Suntech.   **PV Cycle (cykl życia modułów) dotyczy 
wyłącznie rynku UE.    ***Należy skorzystać z instrukcji montażowej produktów firmy Suntech przeznaczonych do montażu na terenach nadbrzeżnych. 
****Bardziej szczegółowe informacje zamieszczono w gwarancji produktu firmy Suntech.

STP275 - 20/Wfw, STP270 - 20/Wfw, STP265 - 20/Wfw



Dane mogą ulec zmianie!

 Adres siedziby firmy: , U panelarny 10, 772 00 Ołomuniec, Republika Czeska

 tel.: +420 585 312 662, fax: +420 585 312 915, info@gbc-montaze.cz, www.gbc-montaze.cz

GBC Montáže s.r.o.

Certifications and standards:

IEC 61215,IEC 61730,conformity to CE
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Napięcie (V)

Krzywa zależności Prąd - Napięcie oraz Moc - 

Napięcie (275-20)

2Doskonałe osiągi przy słabym nasłonecznieniu: przy natężeniu promieniowania 200 W/m

 (AM 1,5, 25°C); uzyskiwana jest sprawność stanowiąca 96,5% lub więcej sprawności dla

 warunków standardowych (STC) (1000 W/m2)

Parametry elektryczne 

STC

Moc maksymalna przy STC (Pmax)

Optymalne napięcie pracy (Vmp)

Optymalny prąd pracy (Imp) 

Napięcie jałowe (Voc)

Prąd zwarciowy (Isc) 

Sprawność modułu

Temperatura robocza modułu

Maksymalne napięcie systemu

Maksymalne zabezpieczenie prądowe

Dodatnia tolerancja mocy

STP 275-20/Wfw

275 W

31,2 V

8,82 A

38,1 V

9,27 A

16,8 %

STP 270-20/Wfw

270 W

31,1 V

8,69 A

37,9 V

9,15 A

16,5 %

STP 265-20/Wfw

265 W

31,0 V

8,56 A

37,8 V

9,02 A

16,2 %

o o-40 C do + 85 C

1000 V DC  (IEC)

20 A

0/+5 W

2STC: natężenie promieniowania 1000 W/m , temperatura modułu 25°C, AM=1,5; Zastoso-

wano najlepszy w klasie AAA symulator solarny (IEC 60904-9), niepewność pomiaru mocy

zawiera się w granicach +/- 3%.

NOCT

 Maksymalna moc przy NOCT (Pmax)

Optymalne napięcie pracy (Vmp)

Optymalny prąd pracy (Imp) 

Napięcie jałowe (Voc)

Prąd zwarciowy (Isc) 

Parametry elektryczne NOCT

STP 275-20/Wfw

200,6 W

28,5 V

7,05 A

34,8 V

7,5 A

STP 270-20/Wfw

198 W

28,4 V

6,97 A

34,9 V

7,42 A

STP 265-20/Wfw

194 W

28,3 V

6,86 A

34,8 V

7,32 A

2NOCT: Natężenie promieniowania 800 W/m , temperatura otoczenia 20°C, AM=1,5, pręd-

kość wiatru 1 m/s; Zastosowano najlepszy w klasie AAA symulator solarny (IEC 60904-9),

niepewność pomiaru mocy zawiera się w granicach +/- 3%

o45 +/- 2 C

o-0,41 %/ C

o-0,33 %/ C

o 0,067 %/ C

Nominalna temperatura robocza ogniwa (NOCT)

Współczynnik temperaturowy (Pmax)

Współczynnik temperaturowy (Voc)

Współczynnik temperaturowy (Isc)

Parametry temperaturowe 

Parametry mechaniczne

Ogniwo fotowoltaiczne

Szkło przednie

Puszka przyłaczeniowa

Kable wychodzące

Liczba ogniw

Wymiary modułu

Waga 

Rama

Złącza 

Polikrystaliczne - krzemowe (6 inches)

18,3 kg

szkło hartowane

Klasa szczelności IP68 (3 diody bocznikujące)

TUV (2Pfg1169:2007) 4,0 mm2 (0,006 cala2), symetryczne długości (-) 1000 mm (39,4 cala) oraz (+) 1000 mm (39,4 cala)

Kompatybilne z MC4

60 (6 x10)

1650 x 992 x 35 mm

Szkło hartowane, 3,2 mm 

Anodowany stop aluminium

Kontener

 Liczba modułów na palecie 

Liczba palet w kontenerze

Liczba modułów w kontenerze 

20' GP

30

6

180

40' HC

30

28

840

Packing Configuration 

Informacje dotyczące instalacji i obsługi tego produktu są dostępne w instrukcji instalacji. Wszystkie wartości podane w tej karcie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 

powiadomienia. Specyfikacje mogą się nieco różnić. Wszystkie specyfikacje są zgodne z normą EN 50380. Różnice kolorystyczne modułów względem rysunków, a także 

przebarwienia modułów, które nie pogarszają ich prawidłowego funkcjonowania, są możliwe i nie stanowią odejścia od specyfikacji.

etykieta produktu

kod kreskowy

Widok tył

Widok  przód

Skrzynka 
przyłączeniowa

8 x otwory 

montażowe 

otwory 

drenażowe

punkty uziemienia

STP275 - 20 / Wfw
STP270 - 20 / Wfw
STP265 - 20 / Wfw


