
Nasze moduły – sprawdzona wysoka jakość

PL Moduł fotowoltaiczny aleo P18

Moduł projektowy niemieckiej 
jakości. 

Wysoka wydajność.
Przy module projektowym aleo P18 decyduje się Państwo na 
niemiecką jakość w doskonałym stosunku ceny do wydajności. 
Jakość modułów aleo jest stale sprawdzane i potwierdzone przez 
niezależne instytuty.
Firma aleo solar wspiera klienta i daje 10 lat gwarancji na pro-
dukt i 25 lat gwarancji na uzysk.
To gwarantuje długotrwałą i wysoką wydajność energetyczną 

pańskiego projektu.

250 - 260 W

Kontakt: aleo solar GmbH | Marius-Eriksen-Straße 1 | 17291 Prenzlau | Niemcy
info@aleo-solar.pl

Kompleksowe zarządzanie jakością 
w procesach produkcyjnych zgodnie z 
międzynarodowymi normami jakościowymi i 
środowiskowymi, np. ISO 9001 i ISO 14001 w 
połączeniu z surowymi wewnętrznymi proce-
durami kontrolnymi

Niezmiennie wysoka jakość ogniw
w modułach aleo dzięki drobiazgowym 
kontrolom jakości z zastosowaniem metody 
elektroluminescencji i zdjęć w podczerwieni o 
wysokiej rozdzielczości

25
25 lat gwarancji 
10 lat gwarancji na produkt i 25 lat gwa-
rancji na uzysk mocy na wszystkie moduły 
fotowoltaiczne

Marka znana na całym świecie 
objęta certyfi kacją BABT (MCS), VDE (IEC 
61215 wyd. 2, IEC 61730-1 wyd. 1 i IEC 
61730-2 wyd. 1)

Wszystko od jednego dostawcy
Inteligentne i dopasowane do siebie systemy z 
modułami aleo klasy premium i wyselekcjonowa-
nymi podzespołami BOS



Dane elektryczne (STC) P18J250 P18J255 P18J260

Moc znamionowa PMPP [W] 250 255 260

Napięcie znamionowe UMPP [V] 30,3 30,4 30,5

Prąd znamionowy IMPP [A] 8,24 8,38 8,51

Napięcie przy otwartym obwodzie UOC [V] 37,5 37,6 37,7

Prąd zwarcia ISC [A] 8,76 8,88 9,01

Sprawność η [%] 15,2 15,5 15,8

Parametry elektryczne w standardowych warunkach testowych (STC): 1000 W/m2; 25°C; AM 1,5

Dane elektryczne (NOCT) P18J250 P18J255 P18J260

Moc znamionowa PMPP [W] 183 187 190

Napięcie znamionowe UMPP [V] 27,4 27,5 27,6

Prąd znamionowy IMPP [A] 6,67 6,78 6,89

Napięcie przy otwartym obwodzie UOC [V] 34,5 34,6 34,6

Prąd zwarcia ISC [A] 7,12 7,22 7,33

Sprawność η [%] 13,9 14,2 14,5

Parametry elektryczne w nominalnych warunkach pracy ogniw: 800 W/m2; 20°C; AM 1,5; wiatr 1 m/s
NOCT: 48°C (nominalna temperatura pracy ogniw)

Pozostałe dane elektryczne

Redukcja sprawności STC z
1000 W/m2 do 200 W/m²

[%] 
rel.

< 4

zakres klasy (klasyfikacja pozytywna) [W] 0/+4,99

Obciążenia

Maks. obciążenie modułu, nacisk  [Pa] 5400

Maks. obciążenie modułu, siła ssąca  [Pa] 2400

Maks. napięcie w układzie  [VDC] 1000

Obciążalność prądem zwrotnym IR [A] 15

Obciążenia mechaniczne wg IEC/EN 61215

Współczynniki temperaturowe

Współczynnik temperaturowy ISC α (ISC) [%/K] +0,04

Współczynnik temperaturowy VOC β (UOC) [%/K] -0,31

Współczynnik temperaturowy PMPP γ (PMPP) [%/K] -0,43

Dane podstawowe modułu

Długość x szerokość x wysokość [mm³] 1660 x 990 x 35

Ciężar [kg] 20

Liczba ogniw  60

Wielkość ogniwa [mm²] 156 x 156

Materiał ogniwa  Krzem polykrystaliczny

Pokrycie przednie  Szkło solarne (ESG)

Pokrycie tylne  Folia polimerowa

Materiał ramy  Stop aluminium

Dane podstawowe puszki przyłączeniowej

Długość x szerokość x wysokość [mm³] 148 x 123 x 28

Stopień ochrony IP  IP65

Długość kabla [mm] 1200 (+), 800 (-)

Złącze  PV-JM601

Diody obejściowe  3

Wymiary [mm] Twój autoryzowany, wyspecjalizowany sprzedawca aleo

Dokładność pomiaru PMPP w przyp. STC -3/+3% | Tolerancja pozostałych parametrów elektrycznych -10/+10% | Współczynniki sprawności w odniesieniu do całej powierzchni modułu
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Moduł fotowoltaiczny aleo P18


