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1. Informacje ogólne
Moduły fotowoltaiczne (PV), FU XXX P, FUXXX M,
(zwane dalej „FU XXX”) są urządzeniami, które
wytwarzają energię elektryczną poprzez konwersję
promieniowanie słonecznego docierającego do ich
powierzchni, kiedy są odpowiednio naświetlone, w
sposób ciągły
/ bezpośredni - wytwarzają prąd (DC).
Moduły FU są przeznaczone do stosowania w systemie
modułów fotowoltaicznych podłączonych do sieci
elektrycznej. Można je również wykorzystać w
systemach modułów fotowoltaicznych - zasilanie
akumulatora
( system samodzielny)
Prądy znamionowe w standardowych warunkach
testowych (STC) modułów FU są zmienne w zależności
od modelu i względnej mocy znamionowej, tak jak jest
to wskazane w odpowiednich kartach technicznych.
Większość parametrów elektrycznych modułów,
określonych w arkuszach danych, są możliwe do
określenia
tylko
przy
użyciu
specjalnego
oprzyrządowania w laboratorium; dlatego tylko
niektóre z nich są mierzalne poza laboratorium, przy
użyciu wspólnego oprzyrządowania (woltomierz,
miernik AM, solarymetr / piranometr).
Możliwe jest, po bardzo precyzyjnych procedurach,
żeby przeprowadzić pomiary elektryczne napięcia
chwilowego, które umożliwiają monitorowanie
działania modułów i określenie możliwych, choć
rzadkich, anomalii.
Parametry wyjściowe elektryczne modułów FU, o
znaczeniu technicznym podczas operacji instalacji i
konserwacji są następujące:
• Napięcie w obwodzie otwartym (Voc) z tolerancją
± 4%
• Prąd zwarciowy (Isc) z tolerancją ± 5%
• Napięcie w punkcie maksymalnej mocy (Vmpp)
• Prąd w punkcie mocy maksymalnej (Impp)
• Moc (Pmax) z tolerancją ± 3%
• Promieniowanie słoneczne w W/m2 w tym czasie
• Temperatura modułów

Rys.1: IV Krzywa przy różnym natężeni promieniowania

Wysoka temperatura otoczenia, a zatem podwyższona
temperatura pracy modułów, przyczynia się również do
proporcjonalnego zmniejszenia emisji wydajności
elektrycznej.
Aby zoptymalizować produkcję elektryczną energii
modułów, a zatem i systemu podłączonego do sieci
elektrycznej instalator odpowiedzialny jest za
upewnienie się, że: moduły są ustawione możliwie jak
najbardziej na południe, z kątem pochylenia (β)
(nachylenie powierzchnia modułów względem ziemi,
jak pokazany na ryc. 2) optymalnym dla danego
położenia geograficznego.
Kąt pochylenia idealnej średniej we Polsce wynosi β=
35 °; jednak nawet nachylenie typowe dla dachu
mieszkania (β = 20-30 °), może sprawić, że kąt będzie
akceptowalny, jeśli nie idealny do instalacji na nim
modułów współpłaszczyznowych (przy użyciu
standardowej konstrukcji montażowej).
W zależności od zmiany kąta pochylenia modułów w
stosunku do ziemi lub ich orientacji w stosunku do
kierunku południowego (Azymut), będą różnice w
średniej rocznej ilość energii wyprodukowanej przez
moduły, a zatem i całej instalacji podłączonej do sieci.
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testowych (STC) o natężeniu promieniowania
słonecznego 1000 W/m2, z masą powietrza (AM) 1,5
widma i przy temperaturze zewnętrznej 25 ° C.
6. Środki ostrożności

Rys.2: Orientacja vs. Azymut
2. Wyłączenie odpowiedzialności
Od metod projektowania systemu, techniki instalacji,
obsługi i użytkowania tego produktu poza kontrolą
firmy; FUTURASUN nie przyjmuje odpowiedzialność i
wyraźnie zrzeka się odpowiedzialność za straty, szkody
lub wydatki wynikające z niewłaściwej instalacja,
obsługi lub użytkowania.
3. Certyfikaty IEC 61215 i 61730
Ten produkt spełnia lub przekracza wymagania
określone przez IEC 61215 i 61730 dla modułów
fotowoltaicznych. Normy te obejmują płaskie moduły
fotowoltaiczne i panele przeznaczone do montażu w
budynkach lub te, które mają być wolnostojące. Ten
produkt nie jest przeznaczony do użycia, jeżeli
skoncentrowane światło słoneczne jest sztucznie
przyłożone do modułu.
4. Ograniczona gwarancja
Proszę zapoznać się z Ogólnymi warunkami
FUTURASUN i Warunkami sprzedaży dotyczących
szczegółów ograniczonej gwarancji. Nieprzestrzeganie
tych warunków z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży
instalacji skutkuje, że gwarancja FUTURASUN zostanie
unieważniona na moduły fotowoltaiczne.
5. Specyfikacja modułu
Proszę zapoznać się z arkuszem danych technicznych
dla moduł FUTURASUN FU XXX odpowiednio dla dane
dotyczące wydajności elektrycznej. Te dane
elektryczne są mierzone w standardowych warunkach

Instalacja powinna być wykonana tylko przez
upoważniony personel!
• Instalacja modułu musi zostać wykonana w zgodność
z najnowszym kodeksem IEC (CEI w Włochy)
• W modułach nie ma części serwisowalne przez
użytkownika. Nie próbuj naprawiać żadnej części
modułów. Skontaktuj się ze swoim dostawcą modułów,
jeśli konieczna konserwacja.
• Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem,
przed zainstalowaniem modułów usuń metaliczny
biżuterię i używaj izolowanych narzędzi podczas
instalacji.
• Nie narażaj modułów na sztuczne działanie
skoncentrowane światło słoneczne!
• Nie należy stawać, upuszczać, drapać ani dopuszczać
przedmiotów które mogą spadać na moduły.
• Nie podnosić modułów za złącza lub Skrzynkę
przyłączeniową!
• Nie instaluj ani nie obsługuj modułów, gdy są
są mokre lub w okresach silnych wiatrów.
• Nie należy używać smarów na bazie oleju na żadnej
części skrzynki przyłączeniowej, ponieważ może to
spowodować długotrwałe uszkodzenie tworzyw
sztucznych.
• Upewnij się, że połączenia kabli poprowadzone są
zgodnie z zaleceniem producenta. Błędne
ułożenie kabla może prowadzić do naprężeń i
uszkodzenie skrzynki przyłączeniowej.
• Minimalna średnica kabla dla modułów
przeznaczonych do okablowania wynosi 4 mm².
• Złącza PV do połączenia z modułami powinny być
kompatybilne z MC4 i mieć kwalifikacje zgodnie z IEC
62852. Napięcie znamionowe złącza powinno wynosić
1500 V i prąd znamionowy ≥ 30 A. Przekrój złącza
wynosi 1 x 4,0mm².
• Nie należy pozostawiać otwartych złączy kabli na
działanie niekorzystnych warunków klimatycznych.
Woda i kurz mogą powstawać osady w złączach
kablowych i spowodować szkody długoterminowe.
• Uszkodzone szkło modułu, uszkodzony arkusz tylny i
uszkodzona skrzynka przyłączeniowa lub uszkodzone
złącza zagrażają bezpieczeństwu elektrycznemu; w
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konsekwencji może dojść do kontaktu z uszkodzonym
modułem i w efekcie do porażenia elektrycznego.
• Całkowite napięcie podłączonych modułów w stringu
odpowiada sumie napięć pojedynczych modułów;
podczas łączenia równoległe moduły powodują
zsumowanie prądu. W konsekwencji ciągi połączonych
ze sobą modułów mogą wytwarzać wysokie napięcia i
wysokie prądy i stanowią wzrost
ryzyka porażeniem prądem co może spowodować
obrażenia lub śmierć.
• Do instalacji, konserwacji lub przed wykonaniem
wszelkich połączeń lub rozłączeń elektrycznych,
upewnij się, że wszystkie moduły w układzie PV są
wystawiony na natężenie światła mniejsze niż 400
W/m2 !! W razie potrzeby moduły powinny być
przykryty nieprzezroczystą szmatką lub innym
materiałem w celu ochrony przed natężenia światła
większym niż 400 W/m2.
7. Instalacja
7a) Montaż modułu
• Moduły FU kwalifikują się do działania w
temperaturze w zakresie od -40 do +85 ° C.
• Moduły FU można zainstalować na maksymalnej
wysokość ≤ 7000 metrów.
• Podczas instalowania modułów FU na budynku
muszą być przestrzegane przepisy lokalne.
Wystarczająca wentylacja wymagana jest tył modułu, a
konfiguracja montażu (np. wystarczający odstęp)
należy odpowiednio dostosować.
• Nie wiercić żadnych dodatkowych otworów w
ramce modułów i nie wykonywać otworów
drenażowych.
• Elementy montażowe zostały określone przez
FUTURASUN na rysunku
• Moduły można montować pod dowolnym kątem
od poziomego do pionowego, unikając konfiguracji z
puszką przyłączeniową do góry przez cały czas (np.
falownik w trybie „sen”).
• W celu maksymalizacji ekspozycji modułu na
bezpośrednie światło słoneczne, moduły powinny być
zorientowane na południe na półkuli północnej i na
północ na półkuli południowej.
Montaż za pomocą otworów montażowych:
• Każdy moduł musi być bezpiecznie przymocowany w
minimum 4 punktach.
• Użyj 4 otworów montażowych (szczelin, patrz rys. 4)
na ramie modułu fotowoltaicznego, aby przykręcić
moduł za pomocą śrub i nakrętek ze stali nierdzewnej
do ramy montażowej.

•Odległość
otworów
montażowych
została
zaprojektowana w celu uzyskania równomiernego
obciążenia wiatrem i śniegiem bez uszkodzenie
modułu.
• Nie wiercić dodatkowych otworów w module ramy;
spowoduje to utratę gwarancji.
Montaż za pomocą metody zacisków:
• FUTURASUN zaleca stosowanie siły dokręcania, która
powinna wynosić około 12 Nm dla śrub z grubym
gwintem M8, w zależności od klasy śruby. Podążaj
proszę za wskazaniem dostawcy konstrukcji
montażowej.
• Podczas korzystania z zacisków można zamontować
moduły w poziomie (krótszy bok jednego modułu
skierowanego w stronę krótszego boku sąsiedniego
modułu) lub w pionie ( dłuższe boki skierowane do
siebie). (Zaleca się zawsze używania śrub ze stali
nierdzewnej.)
• Moduły można zamontować ciągłe jak struktura
montażowa (nachylone lub poziomo), (tak jak
prowadzą szyny lub podobne).
• Obie konstrukcje podstawy muszą być zamontowane
w takiej samej odległość od symetrycznej osi (pionowa
lub pozioma) modułu.
• W konfiguracji pionowej zalecane jest umieszczenie
podpory elementu w pobliżu otworów montażowych
lub w każdym przypadku zachowanie odległości
pokazanej na rys. 3. Jest to konieczne w celu
utrzymania prawidłowego rozkładu obciążenia.
• Moduły FU XXX P zarówno z 60, jak i 72 komórki są
zakwalifikowane do 3600 Pascal x 1,5 współczynnika
bezpieczeństwa przy obciążeniu wiatrem i śniegiem,
gdy obszar mocowania modułu jest ustawiony na polu
zielonym i żółtym (patrz rys. 3)
• Moduły FU XXX M o rozmiarze 72 ogniwa są
zakwalifikowane do współczynnika bezpieczeństwa
1600 Pascal x 1,5 przy obciążeniu wiatrem i śniegiem,
gdy obszar mocowania modułu jest ustawiony na polu
zielonym i żółtym (patrz rys.3)
• Moduły FU XXX M o rozmiarze 60 komórek są
zakwalifikowany do współczynnika bezpieczeństwa
3600 Pascal x 1,5 gdy obszar mocowania modułu jest
ustawiony na polu zielonym i żółtym (patrz rys.3)
• Zgodnie z Eurokodami - EN 1991 nie można mocować
modułów w obszarze żółtym (patrz ryc. 3) w strefie
3,4,5 alpejskiej (górskiej).
• W konfiguracji poziomej mocowanie modułu na 4
otwory montażowe zagwarantuje cechy dotyczące
obciążeń statycznych atestowanych.
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• Podczas mocowania modułów w poziomie
konfiguracja w strukturze wsparcia, należy zastosować
odległości na ryc. 3 w celu utrzymania odporności na
obciążenia statyczne zgodnie z certyfikatem:
• Moduły można również mocować poprzez
umieszczenie je z ramą na strukturze, która
podtrzymuje dwie strony ramy na całej ich długości.
Również w tym przypadku pozycja zacisków
montażowych musi być w pozycji zgodnie z
odległościami wskazanymi na rys.3)
• Należy zachować odstęp co najmniej 20 mm między
modułami

UWAGA: w przypadku instalacji modułów w pozycji
pionowej, najlepiej utrzymuj skrzynkę przyłączeniową
w górnej części modułu. Ta praktyka pomoże
zmniejszyć, w miarę możliwości kontakt między stojącą
wodą i skrzynką przyłączeniową (unikaj infiltracji
wodą).
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Rysunek mechaniczny 60-komorowy moduł

Rys.3: Pozycje do ustalenia mocowania

Rys.4: Rysunek mechaniczny modułu FU pokazujący
otwory montażowe, otwory drenażowe i otwory
uziemienia. Zobacz tabelę modułów ogniw 60 i 72.
Moduł 72 ogniwa
7b) Obsługa modułów
Moduły FU są solidne, ale w szczególności szklana
przednia pokrywa może ulec uszkodzeniu, jeżeli moduł
jest niewłaściwie obsługiwany lub zainstalowany. Nosić
odzież ochronną, rękawice podczas przenoszenia i
instalowania modułów w celu ochrony przed cięciem
ostrym krawędzie i oparzeniami skóry. Z modułem
należy obchodzić się w taki sposób, aby uniknąć
stłuczenia lub zarysowania przedniej szyby i
mechanicznego uszkodzenia dowolnej innej części
modułu. Nie należy przenosić modułu za przewody
złącza, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem i zapobiec
uszkodzeniu modułu.
Podczas okablowania i instalacji modułów zachowaj
ostrożność! Nie deptać ani nie drapać modułów. Nie
upuszczaj na nie ostrych ani ciężkich przedmiotów, na
obie powierzchnie modułu. Nie poddawaj moduły na
żadne uderzenie, w szczególności w pobliżu krawędzi
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ramek i nie wyginaj ich mechanicznie. Moduły są
wykonane z jednego laminat, dlatego po uszkodzeniu
nie są naprawialne.
W przypadku uszkodzenia przodu lub część modułu
może być odsłonięta elektrycznie czynny, a zatem
niebezpieczny, szczególnie jeśli moduł jest podłączony
szeregowo w stringu.

7c) Podłączenie elektryczne
Niebezpieczeństwo!
Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci na skutek
porażenia prądem elektrycznym - łuk elektryczny! Nie
podłączaj ani nie odłączaj modułów pod obciążeniem!
Nawet jeśli moduły są chronione przez przypadkowy
kontakt w niesprzyjających warunkach wysokie
niebezpieczne napięcie (kilkaset woltów) może
wystąpić podczas instalacji. W konsekwencji, instalacja
i konserwacja modułów, a także połączenie z głównym
źródłem zasilania, może być wykonywane wyłącznie
przez upoważniony i wykwalifikowany personel. Przed
podłączeniem systemu do sieci, system PV musi być
zatwierdzony pod kątem poprawności instalacji przez
elektryka odpowiedzialnego za podłączenie do lokalnej
firmy energetycznej.
Projekt systemu fotowoltaicznego powinien zostać
wykonany przez wykwalifikowaną osobę obeznaną z
projektowaniem systemu PV. Za projekt systemu
odpowiada PV projektant systemu. Dlatego
FUTURASUN nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za sposób działania zainstalowanych modułów.
W normalnych warunkach prawdopodobne jest, że
moduł fotowoltaiczny może doświadczać warunków,
które produkują więcej prądu i / lub napięcie większe
niż zgłaszane w STC. Odpowiednio oznaczone
wartości Isc i Voc na module należy pomnożyć przez
współczynnik 1,25 przy określaniu napięcia
składowego wartości znamionowej, wartości prądu
przewodnika, rozmiaru bezpieczników, oraz wielkość
elementów sterujących podłączonych do PV.
Moduły FU są zakwalifikowane do klasy ochronnej II co
odpowiada klasie ochrony przed porażeniem
elektrycznym zgodnie z IEC 61730-1: 2016.
Uwaga:
• Uziemienie: ramka lub tablica modułu musi być
uziemiona przed okablowaniem. Do uziemienia użyj
materiału certyfikowanego zgodnie z CEI 82/25 lub z

obowiązującą normą krajową - w szczególności
uziemienie
powinno
być
wykonane
przez
wykwalifikowanego elektryka. Upewnij się, że obszar
uziemienia dla złącza jest czysty i wolny od tlenków lub
jakichkolwiek innych zanieczyszczenia, które mogą
utrudniać przepływ prądu. Dołącz oddzielne
zatwierdzone uziemienie.
podłącz do jednego z otworów oznaczonych
uziemieniem etykieta na ramie modułu z IEC
zatwierdzony zacisk pierścieniowy lub uziemienie
wymienione w IEC.
• Voc należy zwiększyć o współczynnik odpowiednio do
najniższych temperatur otoczenia oczekiwanych w
miejscu instalacji. Zobacz CEI 82/25 dla prawidłowego
współczynnika korekcji Voc zgodnie z odpowiednimi
temperaturami. Jeśli ta informacja nie jest dostępna,
1,25 jako wartość domyślną można zastosować
mnożnik do korekcji Voc.

• W celu uzyskania wymaganego prądu elektrycznego i
/ lub napięcie, moduły można podłączyć szeregowo,
równolegle lub w obu kombinacjach.
o W przypadku połączenia szeregowego Voc jest
potrzebna odpowiednia wartość przy obliczaniu
całkowitego napięcie połączenia szeregowego. Nie
może przekraczać maksymalnego napięcia systemu
wynoszącego 1000 V dla modułów FU XXX P i FU XXX M
nawet w niskich temperaturach. Zawsze użyj tego
samego typu i mocy modułu w jednej instalacji!
o W przypadku równoległego połączenia modułów lub
ciągu serii modułów, może być konieczne nowe
obliczenie.
Napięcie ciągów modułów, szeregowo, mierzona na
biegunach jest sumą wszystkich poszczególne napięci
każdego modułu. To całkowite napięcie powinno być
zgodne z dopuszczalny zakres napięć wejściowych na
falownik, do którego podłączone są moduły.
8. Użytkowanie i konserwacja
8a) Przeznaczenie
Moduły FU są przeznaczone do użytku w połączeniu z
siecią. Są zatem połączone w kombinacje szeregowe /
równoległe do zasilania dedykowanego na falownik z
wejściem DC i wyjściem AC 230 V. AC - 50 Hz w celu
dostarczenia energii do lokalnej sieci elektrycznej.
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8b) Pomiary operacyjne
Jedyne dwa parametry elektryczne mocy wyjściowej
moduł PV, są mierzalne w konwencjonalny sposób, to
Voc i Isc. Gdy podłączone są moduły fotowoltaiczne
konfiguracja szeregowa / równoległa do falownika, na
jego wyświetlaczu można odczytać:
• Napięcie robocze przy maksymalnej mocy wyjście
(Vmpp) string
• Prąd operacyjny przy maksymalnej mocy wyjście
(Impp) string
Z powyższych wartości można oszacować napięcie przy
maksymalnej mocy (Vmpp) modułu w badanym stringu
i wszelkie niejednorodności FuturaSun srl - Specyfikacje
w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez
powiadomienia w napięciach (Vmpp) wielu stringów
podłączonych do tego samego falownika. Z Impp dla
stringu można również sprawdź, czy istnieją oczywiste
różnice między jednym stringiem a drugim. Kiedy
warunek zostanie spełniony, można założyć, że
wszystkie moduły działają poprawnie.
Do oceny służą wstępne informacje na temat statusu
operacyjnego modułu fotowoltaicznego w systemie
fotowoltaicznym. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania
bezpośrednich pomiarów na poszczególnych modułach
przy użyciu konwencjonalnego oprzyrządowania,
powinno się postępować następująco.
Aby zmierzyć napięcie w obwodzie otwartym (Voc):
• Uwaga: nawet w przypadku nasłonecznienia
średnio 500 W / m2, moduł wystawiony na działanie
promienie słońca na biegunach (+ i -) Voc bardzo
zbliżone do wartości nominalnej w STC (jak pokazano
na ryc. 3).
• Podczas pomiaru temperatury, w której moduł działa
w tym momencie, moduł napięcia w obwodzie
otwartym (Vocmod) będzie w przybliżeniu równy:
Vocmod = VocSTC - [(Tmod - 25 ° C) x 0,125 V]
Gdzie:
 VocSTC to zmierzone napięcie obwodu
otwartego w STC;
 -0,125 V / ° C jest średnią zmianą Voc
modułu na zmianę temperatury 1 ° C;
 25 ° C jest temperaturą odniesienia dla STC;
 W przypadku dobrego promieniowania
słonecznego i przy temperatura otoczenia
(Tamb), można oszacować temperaturę
modułu jak następuje:
Tmod = Tamb + 30 ° C

Aby zmierzyć prąd zwarciowy (Isc):
• Przy użyciu powyższych obliczeń jest to możliwe
podczas pomiaru za pomocą miernika uniwersalnego,
w celu weryfikacji Voc spełnia standard pokazane w
arkusz danych modułu.
• W przypadku, gdy Voc do złączy jest zdecydowanie
niższe niż standardowe wartości (75% lub mniej) może
to oznaczać anomalię, którą należy zbadać bardziej
szczegółowo, dokładnie.
Aby zmierzyć prąd zwarciowy (Isc):
• Moduł fotowoltaiczny wystawiony na południe,
pochylony prostopadle do promieni słonecznych w
środek dnia (około 12:00 do 13:00) i w warunkach
dobrej pogody przedstawia wartość Isc zbliżone do
wartości znamionowych w STC, mierzalne za pomocą
amperomierza w sposób ciągły obecny.
• Poprzez pomiar skutecznego promieniowania
słonecznego (E) w tej chwili za pomocą solarmetru /
piranometru w W/m2 prąd zwarciowy modułu w tej
chwili Iscmod powinien być bardzo blisko następująca
wartość:
Iscmod = IscSTC x E/1000
Gdzie:
 IscSTC to prąd zwarciowy mierzone w STC;
 1000 W/m² to promieniowanie w STC.
• Pomiar Isc precyzyjnie można wykonać tylko za
pomocą solarmeter/piranometr, który daje dokładność
informacje o warunkach promieniowania słonecznego
w tej chwili, w przeciwnym razie nie jest to wiarygodne.
• W przypadku niedostępności solarmeter/
piranometr, będzie można oszacować funkcjonalność
modułu, porównując wartość Iscmod mierzone w
stosunku do tych innych modułów systemu
fotowoltaicznego mierzonych zgodnie z takimi samymi
warunkami napromieniowania. Potwierdzając każde
oczywiste rozbieżności Isc w modułach możemy
zidentyfikować anomalie.
• Maksymalna konfiguracja modułu, kiedy połączone
szeregowo jest 19 modułów wielkości komórki 60 i 16
modułów wielkości 72 komórki modelu FUXXX M i
FUXXX P.
• Podczas gdy dla połączeń równoległych, maksimum
konfiguracja modułu to 1 moduł na 60 oraz 72 ogniwa
z diodą SB1540LS i 2 moduły po 60 i 72 ogniwa z diodą
SB3045DY.
8c) Konserwacja
Chociaż moduły fotowoltaiczne nie wymagają żadnej
rutynowej konserwacji, zalecana jest okresowa
(roczna) kontrola uszkodzenia szkła, kontrola połączeń
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instalacji elektrycznej i elementów podatnych na
korozję, a także połączenie mechaniczne. W
normalnych warunkach (wystarczająca ilość opadów),
czyszczenie modułu nie jest wymagane. W skrajnych
warunkach klimatycznych, wydajność elektryczna na
moduł może mieć wpływ na nagromadzenie się brudu
na szklanej przedniej pokrywie. W takim przypadku
przednią pokrywę można umyć za pomocą wody (bez
agresywnych środków czyszczących, chemikaliów lub
materiałów ściernych!) i miękkiej ściereczki. Zachowaj
szczególną ostrożność podczas nakładania wody na
dowolne urządzenie elektryczne !!
UWAGA!!!!!
Aby uniknąć zjawiska iskrzenia elektrycznego,
połączenie i rozłączenie złącz podczas testowania
modułów i pomiarów Voc i Isc powinny być
wykonywane z stringiem modułów w warunkach
obwodu otwartego. Ponadto należy mierzyć Isc dla
każdego indywidualnego moduł w warunkach
otwartego obwodu i nie do ekstremalnych biegunów
stringów, które mogłyby podlegać wpływom napięć do
1500 V.
9. Pakowanie, obsługa i przechowywanie modułów
9a) Opakowanie FUTURASUN
FUTURASUN zapewnia moduły FU najbardziej
odpowiednie opakowanie, i gwarantuje, że
przeznaczone moduły do transport i przechowywania
będą w warunkach maksymalnego bezpieczeństwa i
ochrony do czasu instalacji. Transportuj moduł w
oryginalnym opakowaniu do momentu instalacji.
Chroń wszystkie części modułu podczas transportu i
instalacja od naprężeń mechanicznych.
9b) Jak zarządzać opakowaniem
Każdy pakiet został zaprojektowany tak, aby umożliwić
wysyłkę i przechowywanie modułów w celu
utrzymywania ich integralność bez zmian w czasie, pod
warunkiem, że informacje i wskazania dostarczone
przez FUTURASUN są ściśle przestrzegane. Wskazania
te są podsumowane przez szereg standardowych
symboli umieszczonych w widocznym miejscu i w
widoczny sposób na każdej palecie. Poniższa lista
ilustruje znaczenie każdego symbolu (niektóre z nich
można znaleźć je na każdej palecie):

NIE STOSOWAĆ: w każdej
palecie moduły są pakowane
zgodnie z maksymalną liczbą
modułów i są ułożone w stosy w
pionie, aby tego uniknąć lub
zmniejszyć
naprężenia
mechaniczne lub uszkodzenia w
wyniku nacisku wywieranego przez
ułożone moduły. Dlatego jest absolutnie Zabraniane
układania na sobie więcej niż jednej palety, zarówno w
trakcie wysyłki, jak i przechowywanie modułów.
NIE NARAŻAJ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE: każda paleta
modułów
jest
odpowiednio
zapakowana w przezroczysty
materiału z plastiku w celu
uniknięcia tymczasowego
kontakt z ogólnym strumieniem wody lub
czynnikami atmosferycznymi. Plastikowa obudowa nie
zapewnia
ochrony
modułów
w
przypadku
długotrwałego narażenie na czynniki atmosferyczne.
Podobnie w przypadku zalania palety nie zapewnia
ochrony mechanicznej dla całej masy modułów. Dla
tego dlatego zaleca się przechowywanie palety w
miejscu osłoniętym i suchym. Ponadto, jak skrzynka
przyłączeniowa ma stopień ochrony IP68, w przypadku
powodzi stojąca woda w środku ramy może utleniać
metalowe styki złącza pogarszające właściwości i
powodując zmianę właściwości elektrycznych styków
moduł powodujący uszkodzenie.
NIE OBRACAJ OPAKOWANIA:
opakowanie jest zaprojektowane do
obsługi i przechowywania z
modułami utrzymującymi pozycję
strzałki
wydrukowanej
na
opakowanie ze strzałką zawsze
skierowaną do góry. Nieprzestrzeganie wskazówek
może spowodować obciążenia mechaniczne modułów,
które mogą do ich uszkodzenia.
RECYKLING: większość modułów
fotowoltaicznych nadaje się do
recyklingu. Nie powinny być one
wrzucone na wysypisko śmieci bez
właściwej metody recyklingu.
Dyrektywy UE 2012/19/UE mówi,
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że moduły fotowoltaiczne są klasyfikowane jako
odpady elektroniczne.
UCHWYT Z PIELĘGNACJĄ: podczas
wysyłki i przechowywania modułów
obsługa dba o maksymalną
staranność zapewniając pełną
integralność modułu.

9c) Jak obchodzić się z paletą
Podczas obsługi palety pamiętaj, aby poświęcić temu
dużą uwagę. Opakowanie musi być podnoszone
/przenoszone wyłącznie za pomocą wózków
widłowych lub ręcznych wózków paletowych
wyposażonych w widły o długości odpowiednio
dobranej do jego wielkości i wagi.
Zwróć szczególną uwagę na etapach obsługi i
rozpakowywania. Sprawdź, czy paczka jest ustawiona
powierzchnią, która jest albo płaska, albo nie
nadmiernie pochylona na paletach, które mogłyby
uszkodzić moduły fotowoltaiczne.
FUTURASUN NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ W
PRZYPADKU
USZKODZENIA
MODUŁÓW
WYNIKAJĄCYCH Z ZARZĄDZANIEM PAKIETEM, KTÓRY
JEST NIEPRAWIDŁOWO LUB RÓŻNY OD TEGO, CO BYŁO
WYMIENIONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.
9d) Rozpakowanie
Przestrzegaj
następujących
procedur
przy
rozpakowywanie modułów:
• Umieść opakowanie na stabilnej
i płaskiej
powierzchni
• Za pomocą noża wytnij folię otaczający paczkę aby
otworzyć papierowe pudełko
• Usuń folię
• Zdejmij górną pokrywę
• Odzyskaj listę flasz (do prowadzenia dokumentacji)
• Używając noża, odetnij paski
• Wyjmij moduły fotowoltaiczne i ich narożniki
ochronne bez uszkodzeń
Uwaga:
unikaj
przechowywania
częściowego
opakowania! Po usunięciu opaski opakowania nie
wolno już przenosić !!
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1. Współczynniki temperaturowe

Dane techniczne

FU XXX P

FU XXX M

Współczynnik temperatury Voc (% / ° C)

-0,285

-0,273

Współczynnik temperaturowy Isc (% / ° C)

0,0474

0,0344

Współczynnik temperaturowy Pmax (% / ° C) -0,374

-0,389

Nominalna temperatura pracy NMOT (° C)

45,26

45,26
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