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Niniejszy arkusz danych nie jest prawnie wiążący. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji produktu i/lub jego cechach bez uprzedniego powiadomienia. Najnowsze wersje wszystkich dokumentów (regulaminów, 
arkuszy danych, gwarancji i instrukcji montażu można zawsze znaleźć na naszej stronie internetowej www.solitek.eu).

Wbudowane 
w dach

Uwaga

• Zawsze należy sprawdzić, czy system jest 
zgodny z uwarunkowaniami 
środowiskowymi (obciążenie wiatrem/
śniegiem, temperatura) w miejscu 
montażu, aby zapewnić bezpieczeństwo i 
długoterminową produkcję energii.

• Nie należy podłączać paneli 
fotowoltaicznych o różnej orientacji w 
jednym ciągu / wejściu MPPT falownika 
(chyba że zastosowano optymalizatory).

• Nie należy łączyć ciągów z nierówną liczbą 
paneli PV w jednym wejściu MPPT (chyba 
że zastosowano optymalizatory).

• Używać paneli fotowoltaicznych o 
identycznych parametrach elektrycznych 
w jednym ciągu/wejściu MPPT (chyba że 
zastosowano optymalizatory).

• Zawsze upewnić się, że falownik jest 
wyposażony w odłącznik prądu stałego. 
Jeśli nie, zaleca się montaż zewnętrznego.

• Nigdy nie dopuszczać do kontaktu różnych 
metali. W celu eliminacji korozji chemicznej 
użyć bimetalicznych płyt lub plastikowych 
separatorów.

• Zdecydowanie zaleca się instalację 
ogranicznika przepięć (SPD) zarówno w 
obwodach prądu przemiennego, jak i 
stałego, ponieważ przepięcia powodują 
unieważnienie gwarancji na falowniki, a 
także panele w przypadku ich uszkodzenia.

• Zdecydowanie zaleca się uziemienie 
systemu montażu paneli fotowoltaicznych i 
poprowadzenie instalacji odgromowej.

• Lepsza wentylacja modułu i krótsze przewody 
przyłączeniowe zwiększają produkcję energii 
elektrycznej.

• Należy zawsze zwracać uwagę na zacienienie 
przez obiekty / wzajemne w miejscu instalacji. 
Zacienienie może drastycznie obniżyć 
generowaną moc.

Wskazówki dla uzyskania lepszej mocy wyjściowej

Gwarancja mocy wyjściowej

Oficjalny dystrybutor

**Współczynnik bezpieczeństwa 1,5

Optymalna ochrona przed czynnikami 
atmosferycznymi
Ramki są ułożone jedna na drugiej od 
góry do dołu oraz od lewej do prawej, 
podobnie jak dachówka, co zapewnia 
optymalną ochronę przed czynnikami 
atmosferycznymi.

Łatwy montaż 
Moduły mocowane są za pomocą 
metalowych zacisków do listew 
dachowych. Umożliwia to szybką i 
łatwą instalację.
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Parametry temperaturowe 
Temperaturowy współczynnik prądu (α) 

Temperaturowy współczynnik napięcia (β)

Temperaturowy współczynnik mocy δ) 

Nominalna temperatura pracy modułu 46° C

+0,04% /° C

-0,35% /° C

-0,47% /° C

Dane mechaniczne

1820x1081x17 

35

3 mm

Bifacjalne

166x166 

9

Wymiary (LxWxH) (mm)

Waga (kg)

Szkło przód/tył (mm)

Typ ogniwa

Rozmiar ogniwa (mm)

Przezroczystość %

Układ ogniwa

Szyny zbiorcze

Ramka

Temperatura pracy (˚C)

Maksymalne obciążenie (wiatr/śnieg) (Pa) 

Puszka przyłączeniowa / stopień ochrony IP 

Przekrój przewodu (mm2)

Długość przewodu

Diody bocznikujące

Złącze

Solrif®

-40 ÷ +85

1600/3600**

IP68 

4

3

MC4

10

6x10

1,2 m

Dane elektryczne (STC *)Dane elektryczne (STC *)

Tolerancja mocyTolerancja mocy

Maksymalne natężenie prądu Maksymalne natężenie prądu (A)(A)

Maksymalne napięcie systemu Maksymalne napięcie systemu (V)(V)

**Przy standardowych warunkach badań (STC) z naświetleniem 1000 W/m2,Przy standardowych warunkach badań (STC) z naświetleniem 1000 W/m2, 
widmem promieniowania AM 1,5 i temperaturą ogniwa 25 °Cwidmem promieniowania AM 1,5 i temperaturą ogniwa 25 °C
Dokładność pomiaru podczas próby typu flash test +/- 5% Wszystkie wartości przezroczystości są przybliżone +/- 3%Dokładność pomiaru podczas próby typu flash test +/- 5% Wszystkie wartości przezroczystości są przybliżone +/- 3%

Moc maksymalnaMoc maksymalna

Technologia ogniwTechnologia ogniw
Napięcie biegu jałowego Napięcie biegu jałowego (V(VOCOC/V)/V)  

Prąd zwarciowy Prąd zwarciowy (I(ISCSC/A)/A)  

Napięcie w maks punkcie mocy Napięcie w maks punkcie mocy (Vm(Vmppp/p/V)V)  

Natężenie prądu w maks punkcie mocy Natężenie prądu w maks punkcie mocy (Impp/A)(Impp/A)  

Wydajność modułu Wydajność modułu (n)(n)

350

Bifacial

39,66

11,01
33,79

10,37
17,79%

11550000

20

0/+5W0/+5W

Wymiary i montażWymiary i montaż  

161600/00/363600 Pa00 Pa****





SOLID Solrif®

Glass I Glass 

Electrical data (STC*) 

Maximum Power 

rcell Technology 

I Open circuit voltage (V ,x/V) 
Short circuit current (I

5
/A) 

Max Power Voltage (Vmpp/V) 
Max Power current (Impp/A) 
Module Efficiency (n) 
Max System Voltage (V) 
Max Current (A) 

Power Tolerance 

350 

Bifacial 
39,66 
11,01 

33,79 
10,37 

17,79% 

1500 

20 

0/+5W 

I Temperatura ratings 

I Current temperature coefficient (a) 
Voltage temperature coefficient (P) 
Power temperature coefficient (6) 
Nominał 0perating Module Temperature 

Mechanical data 

Dimensions (LxWxH) (mm) 
Weight (kg) 
Front / Back glass (mm) 
Cell Type 

In-Roof 

+0,04% 1°C 
-0,35% /"C 
-0,47% /"C 

46"C 

1820x1081x17 
35 

3 mm 
Bifacial 
166x166 

10 
*Under Standart Test conditions (STC) of irradiance of 1ooow1sq. m .• spectrum AM 
1.5 and cell temperature of 25 c 

Cell Size (mm) 
Transparency % 
Cell configuration 
Busbars 

6x10 
Flash testing measurement accuracy of+/- 5% All transparency values are approximate +/- 3% 9 

Solrite 

-40 .;- +85 
1600/3600„ Dimensions & Mounting 

1600/3600 Pa** 
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Frame 
Operating Temperature (C) 
Max Load (wind/snow) (Pa) 
Junction Box I IP Class 
Cabie Cross Section Size (mm' ) 

cabie length 
Bypass Diodes 
Connector 

••safety factor 1,5 

Optimal Weather Lightness 
Frames are shingled from top to 
bottom and are interlocking left to 
right much like tiles for optimal 
weather protection. 

Easy Installation 
The modules are held by metal 
clamps thet are mounted to the 
root battens. This allows for quick 
and easy installation. 

Power output warranty 

Split junction box I IP68 
4 

1,2 m 
3 

MC4 compatible 
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Tips for Better Power Output 

• Better module ventilation and shorter 
connection cables increase electrical 
energy production. 

• Always observe object/mutual shading in 
site. Shading can drastically cut electrical 
energy generation output. 

Attention 

• Always check if your system is compatible 
with local environmental conditions (wind/ 
snow load, temperatures) on your site to 
ensure safety and long-term energy 
production. 

• oo not connect differently orientated PV 
panels in the same string / MPPT of the 
inverter (unless optimizers are used). 

• oo not connect strings with an 
unequal amount of PV panels in one MPPT 
(unless optimizers are used). 

• Use PV panels of same electrical 
parameters in one string/MPPT (unless 
optimizers are used). 
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o 
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• Always ensure that your inverter is 
equipped with DC disconnector. If not it is 
recommended to install it externally. 

• Never let different metals come in contact 
with each other. Use bi-metallic plates 
or plastic separators to eliminate galvanic 
corrosion. 

• It is highly recommended to install SPD's in 
both AC and DC circuits because 
overvoltages void the warranty for inverters 
and also panels if they are harmed. 

• It is highly recommended to ground PV 
panels mounting system and to install 
lightning protection in site. 
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This datasheet is not legally binding. The manufacturer reserves the right to make changes to product specificatlons and/or product features without prior notice. The most recent verslons of all documents (T&C's, datasheets, warranties. and 
installation manuals can always be found on aur website at www.solitek.eu). 

Official distributor
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