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Za'o(ona w roku $%%) w Norwegii, REC jest zintegrowan& pionowo wiod&c& firm& w bran(y energii s'onecznej. Poprzez zintegrowan& produkcj*, 
pocz&wszy od silikonu, przez p'ytki, ogniwa i wysokiej jako+ci panele, a( do kompletnych rozwi&za, solarnych, REC dostarcza +wiatu niezawodne -ród'o 
czystej energii. Uznana jako+. produktów REC jest poparta najni(szym wska-nikiem reklamacji w bran(y. REC jest spó'k& Bluestar Elkem z siedzib& w 
Norwegii oraz siedzib& operacyjn& w Singapurze. REC zatrudnia ponad /.!!! osób na ca'ym +wiecie i produkuje $," GW paneli s'onecznych rocznie. 

GWARANCJA

IEC )$/$", IEC )$01! & UL $0!1; MCS !!",  
IEC )/2!3, IEC )$0!$, IEC )/0$), IEC )/02/ 
ISO %!!$: /!$", ISO $3!!$: /!!3, OHSAS $2!!$: /!!0

/! lat gwarancji na produkt
/" letnia gwarancja mocy. Roczny spadek 
wydajno+ci o !,"4, do 2)4 po /" roku eksploatacji. 
Wi*cej szczegó'ów: patrz warunki gwarancji.

DANE OGÓLNE

Typ ogniwa: $/! monokrystalicznych ogniw “half-cut”  
typu „n” w technologii krzemowej c-Si,  

zawieraj&cych ) rz*dów po /! ogniw w szeregu

Szk'o: Szk'o solarne o grubo+ci 1,/ mm 
z pow'ok& antyrefleksyjn&

P'yta tylna: Konstrukcja polimerowa  
o wysokiej odporno+ci 

Rama: Aluminium anodowane

Puszka przy'&czeniowa: 1-cz*+ciowa, 1 diody 
obej+ciowe, stopie, ochrony IP)0 

zgodno+. z norm& IEC )/0%!

Kabel: 3 mm5 przewód solarny, $,! m + $,/ m 
zgodno+. z norm& EN "!)$2

Z'&cza: Stäubli MC3 PV#KBT3/PV#KST3 (3 mm5)
zgodno+. z norm& IEC )/2"/,  

IP)2 wy'&cznie po pod'&czeniu 
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Singapurze

ZACH$WANIE W WARUNKACH NISKIEG$ NAS&$NECZNIENIA

ZAKRESY TEMPERATUR NOMINALNYCH* 

PARAMETRY MAKSYMALNE

DANE MECHANICZNE

Wymiary: $)0" x %%0 x 1! mm

Powierzchnia: $,)0 m5

Masa: $2 kg

Temperatura robocza: #3! ... +2"°C

Maksymalne napi*cie uk'adu: $!!! V

Obci&(enie obliczeniowe (+): +niegiem 3))) Pa (30" kg/m5)+ 
Maksymalne obci&(enie (+): 0!!! Pa 60$1 kg/m57*

Obci&(enie obliczeniowe (#): wiatrem $)!! Pa ($)1 kg/m5)+ 
Maksymalne obci&(enie (-): /3!! Pa (/3" kg/m5)*

Maks. ampera( bezpiecznika szeregowego: /" A

Maks. pr&d wsteczny: /" A

* wsp. bezpiecze,stwa $."

DANE ELEKTRYCZNE DLA STC Kod produktu*: RECxxxNP

Moc znamionowa - PMPP (Wp) 1$! 1$" 1/! 1/" 11!
Granice klas mocy - (W) #!/+" #!/+" #!/+" #!/+" #!/+"

Napi*cie znamionowe zasilania - UMPP (U) 11.) 11.% 13./ 13.3 13.)

Nat*(enie znamionowe pr&du zasilania - IMPP (A) %./3 %.1$ %.10 %.3) %.""

Napi*cie przy otwartym obwodzie - UOC (U) 3!./ 3!." 3!.2 3$.! 3$.1

Pr&d zwarciowy - ISC (A) $!.!$ $!.!% $!.$2 $!./0 $!.1)

Wydajno+. panelu (4) $2.) $2.% $%./ $%." $%.2
Warto+ci dla standardowych warunków testowych (STC: wspó'czynnik masy powietrza AM $,", irradiancja $!!! W/m2, temp. ogniwa /"°C), oparte na 
rozk'adzie produkcyjnym o tolerancji UOC i ISC ±14 w klasie jednowatowej. Przy niskiej irradiancji wynosz&cej /!! W/m5 uzyskiwane jest co najmniej %"4 
wydajno+ci modu'u w STC. * Gdzie xxx oznacza nominaln& klas* mocy (PMPP) w standardowych warunkach testowych (STC) wskazanych powy(ej.

DANE ELEKTRYCZNE DLA NMOT Kod produktu*: RECxxxNP

Moc znamionowa - PMPP (Wp) /13 /12 /3$ /3" /3%

Napi*cie znamionowe zasilania - UMPP (U) 1$.$ 1$.3 1$.0 1$.% 1/.$

Nat*(enie znamionowe pr&du zasilania - IMPP (A) 0."$ 0.") 0.)/ 0.)% 0.0)

Napi*cie przy otwartym obwodzie - UOC (U) 10.1 10." 10.2 12.! 12.1

Pr&d zwarciowy - ISC (A) 2.!$ 2.!0 2.$3 2.// 2./%
Znamionowa temp. robocza modu'u (NMOT: wspó'czynnik masy powietrza AM $,", irradiancja 2!! W/m5, temp. ogniwa /!°C, pr*dko+. wiatru. $ m/s).   
*Gdzie xxx oznacza nominaln& klas* mocy (PMPP) w standardowych warunkach testowych (STC) wskazanych powy(ej.

CERTYFIKATY

Wymiary w mm [in]

Znamionowa temperatura robocza modu'u: 33°C (±/°C)

Wspó'czynnik temperaturowy PMPP: #!,1" 4/°C

Wspó'czynnik temperaturowy UOC: #!,/0 4/°C

Wspó'czynnik temperaturowy ISC: !,!3 4/°C
*Podane wspó'czynniki temperaturowe s& warto+ciami liniowymi

SERIA REC N-PEAK
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Typowa wydajno+. modu'u przy niskiej irradiancji w 
warunkach standardowych (STC):


